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PRAEFATIO 

Librum, qui nune primum in lucem profertur, Olympiodoro auctore 

eonseriptum esse et duobus titulis et subscriptione docemur, quamquam 

prior titulus prolegomenis praefixus ᾿Θλυμπιοδώρου φιλοσόφου εἰς τὰ προλε- 

Ἰόμενα τῆς λογικῆς [sie] ex ingenio eius fluxisse videtur, qui codicis iam 

saeeulo XIII exarati prima duo folia saeculo XV supplevit. hune fuisse 

Georgium Vallam Bruno Keil eum inde coniecit, quod codicem in illius 

libris fuisse eonstat, tum ex ductu litterarum eollegit. sed quisquis fuit, 

verisimile est eum duo illa folia reliquis magis tineis peresa atque hu- 

more eorrupía vidisse ae veritum, ne gliseente situ omnino perirent, ea 

quae continebant transeripsisse, titulum autem iu supremo folio evani- 

dum de suo supplevisse. quod invita Minerva faetum esse, etiamsi voculas 

εἰς τὰ deleas, vel inde intelleges, quod Olympiodorus non solum de arte 

logiea sed etiam de Categoriis atque de Aristotelis philosophia praefari 

animum induxit. priorem igitur titulum missum faeiamus. alteri autem, 

qui legitur ante commentarium (p. 26,1), non est quod diffidamus, neque 

subseriptio ullam movet suspieionem, immo nota ἀπὸ φωνῆς indoles com- 

mentarii reete illustratur, quod testimonia ex ratione interpretandi con- 

spieua docent ab Olympiodori discipulo scholas ealamo excipiente pro- 

fectum esse. velut quae p. 33,21 x«i οὗτοι μέν εἰσιν oi προσδιορισμοὶ τῶν 

ὁμωνύμων οἱ εἰωϑότες λέγεσϑαι. ὁ δὲ φιλόσοφος χαὶ ἄλλους προσδιορισμοὺς 

ἀπέϑετο λέγων χτὰ. vel quae p. 101,10 ἰστέον δὲ ὅτι xai ταῦτα xat τὰ ἑξῆς λεγό- 

μενα, οἷον ἀνάχλισιν xai χαϑέδραν χαὶ στάσιν, ἔφασχεν ὁ ἡμέτερος Ot δάσχαλος 

μὴ βούλεσϑαι τὸν ᾿Αριστοτέλην ὡς πρός τι λαβεῖν scripta videmus, non dubium 

est, quin ad diseipulum redeant voeibus ὃ φιλόσοφος et 6 ἡμέτερος διδά- 

σχαλος ipsum Olympiodorum signifieantem. ae quot seholas magister ha- 

buit, in tot eapita (ϑεωρίας) discipulus librum digessit. nam seholas 

singulas singulis capitibus contineri apparet ex verbis, quae leguntur 



VI PRAEFATIO 

€y* ' ^ ^ , ,2 Ψψ , D 

p. 84,83 τὴν μὲν τελείαν ἐξήγησιν τούτου τοῦ ῥητοῦ τῇ ὑστεραίᾳ φυλάξωμεν, 

quae interpretatio a capite ΣΕ p. 91,15 incipit, vel ex verbis 

p. 91.24 χαλῶς οὐχ εἶπε σῶμα ἀλλὰ στερεόν, ἵνα τὴν εἰρημένην τῇ προτεραίᾳ 

ἀπορίαν ἐχφύγῃ. quamquam magister hoe loeo fallitur, quod quaestionem 

quam speetat iam ante diem tertium in medium protulerat. 

Hune autem Olympiodorum eundem fuisse, qui in Platonis dialogos 

commentaria conscripsit, Ammonii discipulum magistrum Eliae, cum uni- 

verso librorum consensu ex sententiarum ordine ae ratione intrepretandi 

conspieuo docemur tum arta cognatione, quae huie commentario intereedit 

eum Ammonii, euius non nulla seholia ad verbum congruunt. exempli 

causa proferantur 

Amm. p. 21,4 Olymp. p. 31,19 
M 

ἐὰν γὰρ βούληταί τις, φησί, τὸν (λέγει) ὅτι ἐὰν βουληϑῇ τις ὅρι- 
z ΄ 

δρισμὸν ἀποδοῦναι ξἐχατέρου αὐτῶν ὡς σμὸν ἀποδοῦναι ἑχατέρου αὐτῶν ὡς ζῴου, 
MSN 

ζῴου ὄντος. αλλὸν xai ἄλλον δρισμὸν ἄλλον xai ἄλλον ὁρισμὸν ἀποδώσει, τοῦ 

ἀποδώσει, τοῦ μὲν ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου μὲν ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου ὅτι ζῷον λογι- 

“ον λουγιχὴν ὥνητό, τοῦ ὃξ Ὑξυραμ- χὺν ϑνητόν. τοῦ ὃὲ "ev ES ζῶ ΞΟ ογιχον ὕνητον, τὸ oz γξγρὰμ 40V ὕνητον, τοῦ GE γξεγράμμενοῦ -ῷᾧον, 

ἔνη). εὖ τῇ" ων ὙΕΎ ἕνην fric c? T "2^ - πὴ 3 1 TO) MEVOD, £t! τυχο!. -(00V Ἰεγραμμένον απο ξι τυχο!. Ἰξεγραμμενον ἀπὸ χρώματῶν 

χρημάτων τοίων T, τοίων. τοίων T, τοίων. 

Amm. p. 65,21 Olymp. p. 102,6 

xai T, ἀνάχλισις xal 7, στάσις xai ἐπειδὴ δὲ εἶπεν "xal πάλιν δὲ 1 
Ξ Z^ ve (d (ALES EE Ee EM *, ^ " ΄ 

ἢ χαϑεδρα, φησί, ϑέεισς εἰσίν: εἴδη ἀνάχλισις xal ἣ στάσις xal ἢ καϑέδρα 
ἌΝΩ τ πα ξεν. απ ἋΣ S. τὸν - clero se ὴ "n (4p ταῦτα τῆς Üsosexc, ἢ 02 ϑέσις τῶν ϑέσεις sic(v (εἴδη γὰρ ταῦτα τ ς 

πρὸς τι, xat ταῦτα ἄρα τῶν “πρός τι’ σεως, f δὲ ϑέσις τῶν πρός τι’ ἢ γὰρ 
ἢ γὰρ ὅλον τὸ σῶμα ὀρϑόν ἐστι χαὶ "E 9áv ἔστι xal xaAeit | γάρ ὅλον τὸ σῶμα 6p06v ἐστι xal ὅλον τὸ σῶμα ὀρϑόν ἐστι xal χαλεῖται 

^ —- , "^ Lr ^ ^ - , b , χαλξῖται στάσις, Ἢ ὅλον πλάγιον χεῖται στάσις, ἢ ὅλον πλαάγιόν ἐστιν xal xa- 

χαὶ χαλεῖται ἀνάχλισις, ἢ μέρος μὲν λεῖται ἀνάχλισις, ἢ μέρος μὲν αὐτοῦ 
ET Ur ΟΝ rim o xA. o uri MR a D ΐ αὐτου ἱσταται μέρος ὃξ χέχλιται χαὶ ἴσταται μέρος δέ τι αὐτοῦ χαάϑηται 

vr)ci- ur AA χαλεῖτα! χαϑέὸδρα. xdi χαλεῖται χαϑέδρα), ᾿τὸ δὲ ἀναχε- 

χλίσϑαι ἢ ἑστάναι T, χαϑέζεσϑαι᾽ ταῦτα, 

φησίν, οὔχ εἰσιν ϑέσεις. 

eandem rationem fuisse inter Ammonii in Porphyrii Isagogen com- 
mentarium et Olympiodori librum deperditum, quo nos saepe relegat, 
Eliae, Olympiodori diseipuli, interpretatio Isagoges docet; neque dubium 
est, quin in eommentario libri De interpretatione, quod p. 30,13 pro- 

fitetur, Olympiodorus eiusdem vestigia presserit, huius consensus eausa 

inde repetenda est, quod Olympiodorus adversaria ex Ammonii scholis 



PRAEFATIO vi 

eonseripta in usum vertisse videtur suisque tradidisse diseipulis, quae a 

magistro aeeeperat. sed si eredideris Olympiodorum satis habuisse ma- 

gistri eogitationes iterare, viro erudito ac quodammodo eleganti iniuriam 

faeias. neque enim habemus, eur ubieunque Themistium (p. 35,4 48,14) 

aut Attieos interpretes (οἱ ̓ Αττιχοὶ ἐξηγηταί p. 120,32) laudat, eum non ex 

fontibus hausisse suspieemur. atque etiam disputationem de arte logica, 

quae legitur p. 14,13—18,12, dubitet quispiam an ipse composuerit. 

nam logiea utrum pars philosophiae an instrumentum putanda sit quae- 

rere Ammonius et Philoponus in Categoriarum eommentariis omiserunt, 

Olympiodori autem discipuli, Elias et David, magistri exemplum secuti 

alter de hae re in Analytieis alter in Categoriis se quaesiturum esse pro- 

mittit (ef. Eliae in Cat. praef. p. VIII) inde Olympiodorum hane 

quaestionem primum in medium protulisse conieias. sed obstat illa de 

logiea disputatio, quae in compluribus codieibus atque editionibus Aldi 

(1503 et 1546) et Sessae (1545) Philoponi commentario praefixa est (cf. 

Philop. in Cat. praef. p. VIIL sq.). quae quamquam dubium non est, quin arto 

cognationis vineulo eum Olympiodori expositione eoniuneta sit, tamen quae 

ratio inter illas intereedat pro eerto contendere lubrieum est. ae diu multum- 

que mihi eogitanti aut Olympiodori expositio ab altera pendere videtur 

aut utraque ex uno fonte fluxisse. quae opinio si recto talo stat, illa 

disputatio ad ipsum Ammonium aut ad Philoponum redit, quos verisimile 

est in Analytieis de hae re egisse. sed ut tuo iudieio utaris, parvulam 

disputationem infra exprimendam curabo. 

Olympiodori commentarii memoria uno eodice ad nostram aetatem 

propagata est, ΜΌΤΙΝΕΝΒΙ 69). quem qui confecit eum satis diligenter 

rem egerit, faetum est, ut paueis locis de genuina lectione desperandum 

esse videatur. sed unum genus macularum late patet. saepissime enim 

librarii oeulos scriptoris verba effugerunt atque in transeribendo 

exeiderunt. has laeunas quamquam Ammonii, Philoponi, Eliae libris nixi 

multas supplevimus, tamen non nullis locis signum hiandi apponere satis 

habuimus. eapitum numeri paene omnes librariorum socordia evanue- 

runt; sed quod Olympiodorus eapitum exitus elaris verbis semper 

denotavit, perfaeile erat faetu detrimenta resareire. additamenta raro 

oecurrunt, scholia et in marginibus et inter versus inveniuntur. correc- 

tionum denique duo genera sunt; quae ab ipso librario sive in margini- 

1) eodex Marcianus 202 f. 4lr titulum Σχόλια τῶν ἀριστοτελικῶν δέκα κατηγοριῶν 

ὀλυμπιοδώρου φιλοσόφου ἀλεξανδρέως iniuria fert; nam commentarium quod sequitur Phi- 

loponi est (vide Philoponi in Categorias praef. p. Χ ΤΥ). 
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bus sive intra lineas appietae sunt, ex exemplari sumptae esse videntur 

maximaque auetoritate dignae, quae alteram manum produnt, ex ingenio 

seholiastae fluxerunt neque plus habent auctoritatis quam euiusvis eon- 

iecturae. 

Impressa est ea commentarii partieula, qua de Aristotelis scriptis 

agitur (p. 6,9—8,28), quam in dissertatione inaugurali Zmdromekos von 

Rhodos (Münehen 1890) p. 490—253 Friderieus Littig divulgavit. 

In orthographieis rebus ad fidem codieis ita me applieavi, ut ne in 

minutiis quidem, velut v paragogieo, οὕτω aut οὕτως scribendo, ab eo 

dissentirem, nisi Byzantinorum ratio seribendi aut librarii perversitas 

appareret. 

' Ser. Berolini m1 pisi. 

a. d. VIII Kal. Nov. MDCCCCII 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

I De eodiee Mutinensi 

De codieis Mutinensis 69 specie ae vieissitudinibus videas quae in 
praefatione Porphyrii in Aristotelis Categorias commentarii [Comm. 
Arist. IV 1] p. LIV disputavi. Olympiodori liber foliis 1* —136* econti- 
tinetur, e quibus folia 5—1536 saeculo XIII, folia 1 et 2 saeculo XV 
exarata sunt. bibliopegae eulpa duobus loeis folia perturbata sunt, quorum 

ordo restituetur, si folium 51 eum folio 58 et folium 92 cum 91 loca 

permutaverint. librarii ratio seribendi eadem deprehenditur, quam in 
Porphyrii eommentario signavimus, velut « subscriptum fere nusquam 

obvenit, aeeentus et spiritus saepe perverse ponuntur, praepositiones eum 

easibus eomponuntur aut a verbis eompositis falso distrahuntur, eonso- 
nantes iniuria et geminantur et omittuntur, voeales denique Byzantinorum 
more notantur, ut αἰσϑίοντες (p. 9,22), μόνημα (p. 4.26) πρεσβεύεται pro 

πρεσβεύετε (p. 4,30), στοῖχοί (p. 5,38), ἀπιστείας (p. 12,8), ναυτήλονται (p. 15,1) 
alia. notae et inter versus et in marginibus adieetae sunt. inter versus 

p. 40,32 supra τῶν λεγομένων leguntur ἤτοι τῶν λόγων τῶν χατὰ πραγμάτων 

λεγομένων, Supra τὰ δὲ ἄνευ apparent ὥσπερ αἱ δέχα χατηγορίαι. — p. 80,20 

supra χατηγορεῖται addita sunt οὐ γάρ ἐστιν ἕτερον 6 δρισμὸς τοῦ χεφαλαι- 
ώδους λόγου. p. 18,34 supra ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίαν inveniuntur ἀλλὰ τῷ τρόπῳ 

τῆς παραδοχῆς διαφέρει τὰ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν χαὶ τὰ ἄλλα. in marginibus saepe 

appietae sunt notae ὡραῖον, σημείωσαι, σημείωσαι ὡραῖον. p. 50,1 ϑεωρῶ 

illustratur nota ἤγουν τὸ νοῶ xai λογίζομαι. p. 12,8 adnotatatum est ἐχ 
τούτου τοῦ χωρίου οἶμαι αὐτὸν χριστιανὸν εἶναι. ampliora scholia in margi- 
nibus foliorum 17* (p. 17) et 82* (p. 90) adieeta sunt. atque ea tria 
scholia, quae f. 17* leguntur, ex Philoponi commentario fluxerunt, nam 

primum ineipit a verbis dpa οὖν (οὐχ ἔστι» xol ἐν τοῖς συμβεβηχύσιν ὅμω- 
νυμία;: xal μὴν ὁρῶμεν τὸ τοιοῦτον: τὸ γὰρ ὀξύ χτὰ. (ef. Philop. p. 20,4), 

alterum τῷ αὐτῷ παραδείγματι χέχρηται ἐπίτηδες xx. (ef. Philop. p. 29,90), 

tertium μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν περὶ τῶν ὁμωνύμων λόγον ἑξῆς xtA. (ef. Philop. 

p. 23,19). illud quod f. 82* ἃ verbis incipit xoi ὃ ἀριϑμὸς περιττῶ χαὶ 

ἀρτίω, xal 6 χρόνος μηνὶ xal ἐνιαυτῶ. — (xal διὰν τοῦτο τῶ ἔτι ἐχρήσατο con- 

gruit eum eo additamento, quod Ammon. p. 61 ex eodiee Laurentiano 



Χ SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

11,3 interpretationibus posteriorum eommentatorum amplifieato in notis 
apposui. figurae methodieae et raro oeeurrunt neque quiequam exhibent, 
quod non in commentario tradatur. 

Codieis f. 1—82 HrEeRoNYwvus VirELLI, professor Florentinus, f. 835—156 

Bnuwo ΚΕπ,, professor Argentoratensis, descripsit, qui opere confecto ea 
qua solet usus diligentia codicem denuo eontulit. 

II De arte logica disputatio ex eodieibus Laurentianis 12,1 (D) 

et 71,93 (F) atque editione Aldina Ven. 1503 (a) eolleeta ). 

ed. Sessae 
) M ^N . - , » ' * , , e τ. 

Επεὶ δὲ λὸόγιχῆς πραγματείας ἀρχὴ τὸ προχείμενον pese ὡς mpot- 4r 

ὄντος τοῦ λόγου εἰρήσεται, ἀναγχαῖον TIENE πότερον μέρος ἣ ὄργανον 

$ λογιχὴ τῆς φιλοσοφίας. χρὴ γὰρ εἰδέναι ὅτι τῶν πάλαι φιλοσοφησάντων 

ἀνδρῶν οἱ μὲν μέρος εἶναι τῆς φιλοσοφίας τὴν λογιχὴν ἀπεφήναντο, οἷος 10 

γέγονεν ἅπας 6 ἐχ τῆς Στοᾶς χορός, ot δὲ ὄργανον, οἷοί εἰσι πάντες oi ἐχ 
ε΄ AA 2 

τοῦ [Περιπάτους ὃ δὲ [lAdteov ἅμα μέρος xai ὄργανον ἔλεγε τὴν λογιχήν, 

μέρος μὲν ἐν τῷ ἐπ ΠῸΣ ὄργανον δὲ ἐν τῷ []αρμενίδῃ, ἔνϑα φησὶν ὅτι 
εἴ τοὺς νέους, ἔστ᾽ dv ὦσι víot, προγυμνάζεσϑαι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ, ἵνα 15 

υνηϑῶσι διαχρῖναι τὸ ἀληϑὲς ἀπὸ τοῦ ψεύδους. ἐξ ὧν οὖν ἀδολεσχίαν 
ἐχάλεσεν τὴν λογιχήν (τὴν λογ. ἐχάλ. Da), ἐχ τούτου στοχαζόμεϑα ὄργανον 

n j^ λέγειν αὐτόν: οὐ γὰρ dv ἐτόλυησεν (ex. ἂν à) αὐτὴν εἰπεῖν ἀδολεσχίαν, 
2 Ü μέρος αὐτὴν ᾧετο εἶναι (εἶναι om. Da) τῆς φιλοσοφίας, ἵνα ux τὴν φιλο- 20 

Pie ἀδολεσχίαν εἴπῃ (εἴπ. dO. a). δυνατὸν δὲ τὸ αὐτὸ μέρος εἶναι xol 

ὄργανον, otov 1, χείρ" αὕτη γὰρ ὄργανόν ἐστι δόσεως χαὶ λήψεως, μέρος δὲ τοῦ 
ὅλου σώματος. οἱ μὲν οὖν Στωϊχοὶ τὴν ἑαυτῶν δόξαν χατασχευαΐουσι διὰ 

[^11 δύο ἐπιχειρήσεων, ὧν T, uiv πρώτη ἐπιχείρησις προέρχεται τοῦτον τὸν 2 

τρόπον. φασὶν ὅτι πᾶν τὸ χεχρημένον τινί, ἐὰν ἐχεῖνο ᾧ χέχρηται τὸ 

χρώμενον (ὃ add. a) μήτε μέρος ἐστὶν ἄλλου τινὸς μήτε μόριον, ἐξ ἀνάγχης 

αὐτοῦ τοῦ χρωμένου T, μέρος ἐστὶν T, μόριον: ὥσπερ καὶ ἢ ἰατριχὴ χρῆται 

τῷ διαιτητικχῷ, ὅπερ ἐπειδὴ ἄλλου οὔτε μέρος ἐστὶν οὔτε μόριον, | διὰ 4v 

τοῦτο μέρος T, μόριόν ἐστι τῆς ἰατριχῆς, ἀλλὰ μέρος μὲν τοῦ ϑεραπευτιχοῦ 

(τὴν ϑεραπευτιχήν a), μόριον δὲ τοῦ πραχτιχοῦ. πρόσχειται δὲ τῷ λόγῳ τὸ 
᾿ἐὰν ἐκεῖνο μήτε μέρος μήτε μόριον ἄλλου ἐστί᾽ διὰ τὴν ἀστρονομίαν" χέχρη- 
ται γὰρ αὐτῇ f χυβερνητιχή, xal ἐπειδὴ ἔφϑασεν ἢ ἀστρονομία μέρος εἶναι 5 
χαὶ μόριον τῆς φιλοσοφίας, μέρος μὲν τοῦ μαϑηματιχοῦ μόριον δὲ τοῦ ϑεωρη- 
τικοῦ, διὰ τοῦτο τῆς χυβερνητικῆς οὔτε μέρος ἐστὶν οὔτε μόριον. εἰ οὖν τῇ 
λογιχῇ Tj κέχρηται ἢ φιλοσοφία, αὕτη δὲ οὐχ ἔστιν ἑτέρας ἐπιστήμης μέρος 
ἢ μόριον, τῆς φιλοσοφίας ἄρα. τοιαύτη μὲν οὖν ἐστιν ἢ πρώτη αὐτῶν 10 

') banc disputationem antecedit Aristotelis vita, quam Valentinus Rose in Aristo- 
telis fragmentis (Lipsiae MDCCCLXXX VI) p. 497—441 divulgavit. titulus disputationis 
in codicibus non apparet, in editione Aldina legitur Προοίμιον τῆς λογικῆς πραγματείας. 
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, 

ἐπιχείρησις. εὐέλεγχτος δέ ἐστιν (xai add. F) αὕτη: ἀντιστρέψας γὰρ 

(γὰρ om. D) κἀγὼ τὸν λόγον ἐρῶ- ἐπειδὴ ἢ γραμματιχὴ xai (χαὶ om. D) 

ἢ βητοριχὴ xai T ἰατριχὴ χρῶνται τῇ λογιχῇ, ἢ uiv διὰ τὸ δεῖξαι τοὺς 
ἑαυτῆς χανόνας ὀρϑῶς ἔχοντας, T, ὃὲ διὰ τὸ συστήσασϑαι τὰ ἑαυτῆς 

δόγματα, xal οὔτε μέρος οὔτε μόριόν ἐστιν ἄλλης τέχνης, ὁμολογουμένως 
τῶν εἰρημένων τεχνῶν μέρος T, μόριον ἔσται. ἄλλως τε χαὶ ἐλλειπτιχῶς 

τὸν λύγον προήγαγον" ἔδει γὰρ αὐτοὺς εἰπεῖν οὕτως: πᾶν χεχρημένον 

τινί, ἐὰν ἐχεῖνο ᾧ χέχρηται (χρῆται Fa) τὸ χρώμενον μήτε μέρος ἐστὶ μήτε 
uóptov μήτε ὄργανον ἄλλης τέχνης ἣ ἐπιστήμης, αὐτοῦ τοῦ χρωμένου ἣ (3, 

om. DF) μέρος 7; μόριον 7, ὄργανον ἔσται. ἐπειδὴ οὖν ἣ λογιχὴ μήτε μέρος 
μήτε μόριόν ἐστι τῆς φιλοσοφίας, ἀναγκαῖον ὄργανον αὐτῆς ἔσται. ὅτι γὰρ 

δεῖ (δεῖ γὰρ F) προσϑεῖναι τῷ λόγῳ τὸ “μήτε ὄργανον δῆλον ἐντεῦϑεν" ἢ 

γοῦν ἰατριχὴ χρῆται τῷ φλεβοτόμῳ, ὅπερ οὔτε μέρος οὔτε μόριόν ἐστιν ἄλλης 
τέχνης" τῆς ἰατριχῆς ἄρα. εἰ δὲ ταῦτα ἀληϑῆ., ἐπειδὴ τὸ φλεβοτόμον 

σῶμα ἐστι, xal ἢ ἰατριχὴ σῶμα ἔσται ἅτε δὴ ἐχ σώματος συγχειμένη, 

t om. D) δευτέρα 
ve 
ἕξις οὖσα ψυχῆς xoi ἐπιστήμη. ὅπερ ἄτοπον. ἢ δὲ (ὃ 

2 - ν , ,F », δὴ M ec I e 

αὐτῶν ἐπιχείρησίς ἐστι τοιαύτη" φασὶν ὅτι (φασὶν om. D: ὅτι om. Fa) 

οὐδεμία τέχνη ποιεῖ τὸ οἰχεῖον ὄργανον. εἰ οὖν ἢ (f, om. Fa) φιλοσοφία 

ποιξῖ τὴν λογιχήν, οὐχ ἔσται αὐτῆς ὄργανον ἀλλὰ μέρος. ἀνατρέπωμεν 
(ἀνατρέπομεν DFa) δὲ «at ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν ἐχ τῶν ἐναργῶν, λέγοντες 

ὅτι εἰσὶ xai ἄλλαι πολλαὶ τέχναι εὑρέτιδες τῶν οἰχείων ὀργάνων, οἷον ἢ 
χαλχευτιχὴ τοῦ ἄχμονος ὀργάνου αὐτῆς ὄντος, ὡσαύτως δὲ χαὶ ἢ τεχτονιχὴ 

τῆς σφύρας. τί οὖν ἄτοπον χἀνταῦϑα λέγειν τὴν λογιχὴν ὄργανον εἶναι 

τῆς φιλοσοφίας, εἰ xai ἀποτέλεσμα αὐτῆς ἐστιν: 

Ot ὃὲ ἐχ τοῦ [Περιπάτου, ὡς ἔφϑην εἰπών, ὄργανον βούλονται εἶναι τὴν 
DJ T. gne MIETEN 2 EA ΄ E , M 

λογικὴν τῆς φιλοσοφίας (xot add. a) πλείοσιν ἐπιχειρήμασι χρώμενοι. φασὶν 
o ^ , 5 ΄ δὶ , , - [4 ' » 5 

ὅτι τὰ μέρη οὐ περιλαμβάνεται ἐν ἀλλήλοις, οἷον ἢ χεὶρ οὐ (οὐ om. D) περι- 

λαμβάνεται ἐν ῥινί: εἰ ὃξ ὁρῶμεν τὴν λογικὴν x«i ἐν τῷ ϑεωρητιχῷ πέρι- 
, M 2 “ — 5» » - Pra s A 9^ » » AT 

λαμβανομένην xai ἐν τῷ πραχτιχῷ, οὐχ ἔσται αὐτῆς μέρος, ἀλλ᾿ ὄργανον. 
ἔτι εἰ ἃ μέρει ὑπάρχει, ταῦτα οὐχ ὑπάρχει τῇ λογικῇ, ἃ δὲ ὀργάνῳ ὑπάρ- 

χει, ταῦτα xal αὐτῇ ὑπάρχει, δῆλον ὡς οὐ (οὐχ ὡς DFa) μέρος ἀλλ᾽ ὄργανόν 
5 - ΄ [4 ΄ N32 e ' ' NE Ys * 

égtt τῷ μὲν γὰρ μέρει ὑπάρχει τὸ δι ἑαυτὸ γεγονέναι xal μὴ δι᾿ ἄλλο, 
σ ' Y , ^ E ᾿ NIME * L , ὥσπερ τὸ ϑεωρητιχὸν μέρος ὃν τῆς φιλοσοφίας δι᾿ ἑαυτὸ γέγονε (γεγονένα: a) 
χαὶ οὐ δι᾿ ἄλλο. ὡσαύτως δὲ χαὶ τὸ πραχτιχόν. τῷ δὲ ὀργάνῳ ὑπάρχει τὸ δι᾿ 
ἄλλο γεγονέναι xai μὴ δι’ ἑαυτός ἣ οὖν λογιχὴ οὐ OU ἑαυτὴν γέγονεν, 

ἀλλὰ δι’ ἄλλο" διὰ γὰρ τὸ διαχρίνειν (κρίνειν F) ἐν μὲν ϑεωρία τὸ ἀληϑὲς 
ἀπὸ τοῦ (τοῦ om. D) ψεύδους, ἐν πραχτέοις (πραχτέῳ a) δὲ τὸ χαλὸν ἀπὸ 

τοῦ χαχοῦ. εἰ δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, ὄργανον ἄρα τῆς φιλοσοφίας ὑποϑώμεϑα 

τὴν λογικήν. ἔτι (ἔτι E^: om. DF'a) ἐπειδὴ πᾶν μέρος τὴν αὐτὴν ὕλην 
» Y E WERE , - 7 ε ^N ^ Y B $ fw e 
ἔχει χαὶ τὸ αὐτὸ τέλος τῷ ὅλῳ, T, δὲ λογιχὴ οὔτε τὴν αὐτὴν ὕλην Ey! 

οὔτε τὸ αὐτὸ τέλος τῇ φιλοσοφίᾳ, οὐχ ἔσται αὐτῆς μέρος" ὕλη μὲν (μὲν 

om. D) γὰρ τῆς φιλοσοφίας τὰ (xà om. ἃ) πράγματα, τέλος δὲ T πρὸς 

τὸν ϑεὸν ὁμοίωσις. τῆς δὲ λογικῆς ὕλη μὲν αἱ φωναὶ xai ai προτάσεις, 

τέλος δὲ αἵ | ἀποδείξεις χαὶ τὰ συμπεράσματα. ἔτι τὸ μέρος συντιϑέμενον 
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petà τῶν ἄλλων μερῶν συμπληροῖ τὸ ὅλον, ἀφαιρούμενον OE xoAofot. 
^ * ' ^F , *, , 5 » , *, ^ 

ἢ δὲ λογιχὴ οὐδέτερον τούτων ἀπεργάζεται" οὐχ ἄρα μέρος, ἀλλ᾽ ὄργανον. 5 

χαὶ ταῦτα μὲν οἵ ix τοῦ [Περιπάτου, οἷς οὐ χρὴ ἀντιλέγειν. 
ς ^N , € y M , -— 

O δὲ Πλάτων, ὡς ἔφϑην εἰπών, xai μέρος αὐτὴν (αὐτῆς a) ἔλεγε 

xai ὄργανον. χαϑάπερ γάρ, φησίν, ὃ ξζέστης διττός, ὃ μὲν μετρῶν 6 δὲ 
, M e M - M4 , , ων e ^ , 

μετρούμενος, xai ὃ μὲν μετρῶν ὄργανόν ἐστι τῆς μετρήσεως ὁ δὲ μετρού- 

μενος μέρος (μέρος om. DE) τοῦ ὅλου ὑγροῦ, ὡσαύτως xal ἣ λογιχὴ ἄνευ 

μὲν τῶν πραγμάτων οὖσα ὄργανόν ἐστι τῆς φιλοσοφίας συμβιβαζομένη δὲ 10 
-€ , , Χ - , 

τοῖς πράγμασι μέρος ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας. 
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OAYMIIIOAQPOY ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ ΕἸΣ ΤᾺ IIPOAE'OMENA THX ΛΟΓΙΚΗΣ. 

(θεωρία α΄.) 

) ^ AA rea 5 “λ ^ 1 LEE - 
Ἐπειδὴ πηϊῆς ἐϑέλομεν ἀπολαύειν ἀγαϑῶν, σπουδὴ παρὰ ἡμῖν τῆς 

᾿Ἀριστοτέλους φιλοσοφίας ἀντέχεσθαι, τῇ τῶν ἀγαϑῶν ἀρχῇ χορηγούσης 

5 τὸ ζῆν, οὐχ ἥχιστα OE χαὶ φωτεινὴν διάνοιαν ποδηγούσης εἰς τὴν τῶν 

ζητουμένων ἀχρίβειαν: φέρε πρὸς χατόρϑωσιν τοῦ ποθουμένου, τριῶν τινων 
- , - - - - €- 3 , ^ 
dua ἀρχόμενοι, τῶν Κατηγοριῶν, τῆς λογικῆς, τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλο- 
σοφίας, ἑχάστου τούτων τὰ προλαμβανόμενα ζητήσωμεν [τοῦ συγγράμματος]. 

τοῦτ᾽ ἔστι τῶν Ec [(optv xal τῆς une φημὶ δὲ τ E χαὶ 
-Ο v "^ A AJ 

10 τῆς ἐπιστήμης, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ᾿Δριστοτέλους φιλοσοφίας. διὰ μὲν οὖν τὰς 
i m 5 r D H J 

3 x » M y , 

Κατηγορίας, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ σύγγραμμα, ζητήσωμεν ξξ τινα, πάντοτε εἰω- 

e^ ^n τὴν τάξιν, τὴν ἐπιγρᾶφ - 
ν 

ϑότα παντὸς ΠΣ προλέγεσϑαι, τὸν σχοπόν φημι χαὶ τὸ χρήσιμον xat 
φήν, τὸν συγγραφέα, τὴν διασχευὴν τοῦ βιβλίου. διὰ 

ὃὲ τὴν μέϑοδον, zo0r" ἔστι τὴν λογιχήν, ζητήσωμεν πότερον ψέρος T, 

15 ὄργανον τῆς φιλοσοφίας ἢ λογιχή. διὰ δὲ πᾶσαν τὴν ᾿Αριστοτέλοῦς φιλο- 

σοφίαν δέχα τινά" πρῶτον μὲν πόϑεν τὰ ὀνόματα τῶν αἱρέσεων, δεύτερον 

τίς ἢ διαίρεσις τῶν ᾿Αριστοτέλους συγγραμμάτων, τρίτον πόϑεν δεῖ τῶν 

᾿Αριστοτέλους βιβλίων ποιήσασϑαι τὴν ἀρχήν, τέταρτον τίς ὃ τούτων βαϑμὸς 
' «m X pra 7 M ' , , , € , “ 9 

xai δια τίνων ἐπὶ τὸ ταύτης τέλος πορευόμεϑα, πέμπτον τί τὸ ἀναφαινό- 
ἐς - Ld 5 πῶ ὍΣ » M , o - ^A ow T γα 

20 μενον χρήσιμον £x τοῦ τέλους τῆς φιλοσοφίας ἔχτον ποῖον δεῖ εἴναι τὸν 
2 ^ 2 - ΄ Ὁ ὦ 

ἀχροώμενον τῶν ᾿Δριστοτελιχῶν Ὁ Daniay, ἕβδομον ποῖον δεῖ εἶναι τὸν 
É "a " 

ἐξηγούμενον, ὄγδοον τίνος χάριν ἀσάφειαν ἐπετήδευσεν ὃ φιλόσοφος, ἔνατον 

τί τὸ εἶδος τῆς ἀπαγγελίας χαϑέστηχεν, δέχατον πόσα xai τίνα δεῖ ἑχάδστου 

υγγράμματος προλέγεσϑαι. L 

2 

- e) - ^N - ' - - - 

25 Οὐχοῦν ἐπειδὴ τοῦτον (τὸν) σχοπὸν pa τῶν προτεϑέντων τριῶν ζητῆ- 
jd , , ^5 - ^w 5» ^ € 

gat τὰ προλαυβανόμενα, | ζητητέον xai ἐν αὐτοῖς τούτοις πόϑεν δεῖ τὴν ἀρχὴν 2r 

l in titulo εἰς τὰ eicias 2 ϑεωρία a' inserui (cf. p. 6,5 10,95 14,12) 4 τῇ 
.. ἀρχῇ scripsi: τῆς... ἀρχῆς M 8 τοῦ συγγράμματος delevi 18—20 seribas 

τέταρτον τί τὸ ἀναφαιν. ... φιλοσοφίας, πέμπτον τίς ὃ ταύτης (pro τούτων) βαϑμὸς καὶ διὰ 

τίνων ἐπὶ τὸ .. πορευόμεϑα (cf. p. 9,14. 31) 25 τὸν inserui 
Comment, in. Arist. XII I. Olymp. Prol. et in Cat. l 
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ποιήσασϑαι τῆς διδασχαλίας, ἂρα ἀπὸ προτέρων τῶν Κατηγοριῶν, dpa ἀπὸ 

οὐδετέρου. ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ τῶν Rr Eum τῆς μεϑόδου, T, ἀπ 
τῆς ᾿ Ἀριστοτέλους φιλοσοφίας. λέγω τοίνυν ὅτι δεῖ προηγεῖσϑαι τὰ ζητού- 

ὑενα χατὰ ΠΑ ον ως φιλοσοφίας ἥπερ τὰ τῶν Κατηγοριῶν χαὶ τῆς 

5 μεϑόδου διὰ δύο αἰτίας τινάς, διὰ τὰς ἜΤ χαὶ τὰς se qum ζηλωταὶ 

» 
e? e 4&p τούτων γινόμεϑα, τῶν μὲν ἐπιστημῶν τι φίλον αὐταῖς ἀπὸ τῶν 

^ , - ^" , e ^ *, ^ 

χαϑολιχωτέρων ποιεῖσθαι τὴν ἀρχὴν. ὅπερ xat πὶ τῆς φιλοσοφίας εὑρίσχομεν" i VA i : n i 
i] * e € , , ras — A PVP ων p íz ^N — " c 

χαὶ γὰρ αὕτη χαϑολιχωτέρα μέν ἐστι τῆς Ào ott, ἢ δὲ λογιχὴ τῶν Κατης- 
— -Ὁ ^ - , 

Ἰοριῶν. τῶν OE τεχνῶν ζηλωταὶ γινόμεϑα ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν VEG Rene 
, -Ὁ , , [4] , 

10 μένων τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίας, ἐπειδὴ Ov τρόπον ἐχεῖναι τὸ τέλος 
- ΄ , * - - a v ΄ , 

τῆς ϑεωρίας ἀρχὴν ποιοῦσι τῆς πράξεως, ὡς ἔχει, εἰ τύχοι, ἐπὶ οἰχοδόμου 

οἰχοδουοῦντος οἶχον, οὕτω χαὶ ἡμεῖς ἀπὸ τῶν Κατηγοριῶν n ἀρχὴν ποιη- 

πὶ τὴν λογικήν, ἀπὸ ὃ σάμενοι ἀνήλθομεν ὲ τῆς λογιχῆς ἐπὶ τὴν ᾿Αριστο- 
, , ^ . , , 

τέλους φιλοσοφίαν, ὅπερ τέλος μὲν γέγονε τῆς ϑεωρίας ἀρχὴ δὲ γενήσεται 
- "^ *, »v PES ^ ὦ » P 

15 τῆς πράξεως. οὐχοῦν ἐπειδὴ ἔδοξεν ἡμῖν xai χαλῶς ἔδοξεν τὴν ἀρχὴν 

ποιήσασϑαι ἀπὸ τῶν προλαμβανομένων τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίας, Ost 
^ ^ y. 5 , - bt 

«4t τὰ TjOf, Stprueva, πρῶτον μὲν e (Q^ c1 EJ e (Q. a S Q^ RN (0 x 2 e c ct ci o m 6 RS τ [9] Sg 
2 

(0 τ ()- e c 

τὸ πόϑεν τὰ ὀνόματα τῶν αἱρέσεων, δεύτερον O5 τίς ἢ διαίρεσις τῶν 

᾿Αριστοτέλους συγγραμμάτων, xal τρίτον τίς ἢ ἀρχή, τέταρτον τίς ἣ ὁδός, 

20 πέμπτον τί τὸ τέλος, ἔχτον τὸ ποῖον Osi εἶναι τὸν ἀχροώμενον, ἕβδομον 

ποῖον δεῖ εἶναι τὸν ἐξηγούμενον, ὄγδοον τί τὸ εἶδος τῆς ἀπαγγελίας, ἔνατον 
διὰ τί ἀσάφειαν ἐπετήδευσεν, δέχατον πόσα χαὶ ποῖα δεῖ προλαμβάνεσϑαι 

ἐχάστου ᾿Αριστοτελιχοῦ συγγράμματος, φέρε ζητήσωμεν Aes δι᾿ ἣν 
αἰτίαν μήτε πλείονα μήτε ἐλάττονα τῶν δέχα ὀφείλει ζητεῖσϑαι. xal ὃν 

(02 

S “Ὁ , ^ —- Q/ e , πϑιδὴ τοῦτον ἔχομεν τὸν σχοπόν, διαιρετιχῇ τινι μεϑόδῳ ὑποβάλλωμεν 

τὸν λόγον δειχνύντες ἀναγχαῖα εἶναι πρὸς ζήτησιν ταῦτα μόνα τὰ δέχα, 
, - , - i ^ - , L4 » , 

ἐχεῖνο ἐν νῷ ἔχοντες τὸ τοῦ ϑείου [Πλάτωνος ἀπόφϑεγμα τὸ λέγον ὅτι τὴν 

διαιρετιχὴν μέϑοδον οὐδὲν χαυχήσεται φυγόν. ἢ φιλοσοφία τοίνυν xal ὄνο- 

υαζεται χαὶ ὑφέστηχεν. χαὶ διότι μὲν ὀνομάζεται, ποιεῖ τὸ πρῶτον χεφά- 

80 λάιον, ἐν ᾧ ζητοῦμεν πόϑεν τὰ ὀνόματα τῶν αἱρέσεων. χαϑὸ δὲ ὑφέστηχεν, 
TUUS EN EDL ERT AS xn BRUM E ; ἡ χαϑ᾽ αὑτὴν T, ἐν σχέσει ϑεωρεῖται,. χαὶ ἐν σχέσει τινὶ ϑεωρουμένη, 

a c M ΄ - [2 ^ ^ ^t 

πρὸς ἑαυτὴν T, πρὸς ἡμᾶς. xai πρὸς ἑαυτὴν ἣ χατὰ διαίρεσιν T, xaxd 

συνέχειαν. χαὶ διότι μὲν ἐν διαιρέσει ἐστίν, ζητοῦμεν τὸ δεύτερον χεφά- 

Àatov, τίς ἢ διαίρεσις τῶν ᾿Αριστοτέλους σ Go pa Me ru, διότι δὲ ἐν συν- 
» - PA “ - -— d , ἘΝ ^ c ew , 

35 eysía ἐστί, ποιεῖ τὰ τρία qsediaug, τίς ἢ ἀρχή, τίς “ἢ ὀδός, τί. τὸ τέλος" 
^ , , ^ , ^ 

χαὶ εἰχότως τρία, διότι πᾶσα συνέχεια xal ἀρχὴν ἔχε: χαὶ μέσον χαὶ τέλος. 

ὅτε 6E πρὸς ἡμᾶς ἔχει τὴν σχέσιν, πάντως 7| πρὸς τὸν ace ἔχει 
- - 

- ἢ πρὸς τὸν διδάσχοντα, χαὶ ποιεῖ δύο χεφάλαια, ἕν μὲν τὸ λέγον ποῖον δεῖ 

εἶναι τὸν ἀχροώμενον, δεύτερον ὃὲ τὸ ποῖον δεῖ εἶναι τὸν ἐξηγούμενον. εἰ 
X ΓΝ. ΄ » 

40 δὲ χαϑ᾽ ἑαυτήν ἐστι, xoi λέξιν ἔχει χαὶ διάνοιαν: χαϑὸ μὲν οὖν λέξιν Bye, 

ποιεῖ ἄλλα δύο τινὰ χεφάλαια, ποῖόν τι τὸ εἶδος τῆς ἀπαγγελίας χαὶ διὰ 

11 εἰρημένα] p. 1,16 19. 20 scribas τέταρτον τί τὸ τέλος, πέμπτον τίς ἡ ὁδός (cf. p. 1, 

18. 19 not. Philop. p. 1,11 El. p. 107,15. 16) 28 Πλάτωνος ámog8.] Soph. p. 285 C 
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τί ἀσάφειαν ἐπετήδευσεν ὁ φιλόσοφος, χαϑὸ Oi διάνοιαν ἔχει, ποιεῖ τὸ 

τελευταῖον χεφάλαιον, τὸ ζητοῦν πόσα χαὶ ποῖα δεῖ προλαμβάνεσϑαι ἐπὶ 

τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίας ξἕχάστου Δριστοτελιχοῦ συγγράμματος. οὐχοῦν 

ἐπειδὴ ἐδείξαμεν δνάγαθια δέχα μόνον ὄντα τὰ ζητούμενα τῇ διαιρετιχῇ 

ἔχαστον | τῶν εἰρημένων πολυπραγμονοῦντες ὃ: σι "E Qo c o. e c ΘἜὅ (ὃς 
die 

[0] (η. z D iu LT ς: [s [4 6 x 
[ 

τὴν φύσιν αὐτοῦ. χαὶ τέως ἐπεξέλθϑωμεν τῷ πρώτῳ χεφαλαίῳ τῷ παραγ- 
γέλλοντι δεῖν ζητῆσαι πόϑεν τὰ ὀνόματα τῶν αἱρέσεων τῶν φιλοσόφων. 

Λαμβάνονται τοίνυν ἑπταχῶς τὰ ὀνόματα τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων" 
^ , - e - E ^, - ^ - e ΄ ES » - 

ἢ ἀπὸ τῶν αἱρεσιαρχῶν, T, ἀπὸ τὴς πατρίδος τοῦ αἱρεσιάρχου. T, ἐχ τοῦ 

10 τόπου ἔνϑα ἐπαίδευον, T, ix τοῦ εἴδους xai τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς, ἢ ix 
M - m. »y SEEN M 2 €- * - , 

τοῦ τρόπου τῆς γνώσεως, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπὸ τῆς ἐν τῷ φιλοσοφεῖν χρίσεως, 
7, ἀπό τινος συμβεβηχότος, 7, ἀπὸ τοῦ τέλους. ἀπὸ μὲν τῶν αἱρεσιαρχῶν. 

e [ed » , , ) [p , » , 

ὡς ὅταν εἴπωμεν Hoüoropstouz, Δημοχριτείους, ᾿ἡπιχουρείους ἔχ τε Πυϑαγόρου 
x«i Δημοχρίτου xai 'Exmuoüpou, οἵτινες τῆς τούτων προχατήρξαντο αἱρέσεως, 

15 ἀπὸ δὲ τῆς πατρίδος τῶν προχαταρξαμένων, ὡς f Κυρηναϊχη λέγεται 
, 8. , €- "a e. - ΚΣ UJ τ 

φιλοσοφία ἀπὸ ᾿Αριστίππου τοῦ Κυρηναϊχοῦ xat ᾿Πρετριαχὴ ἀπὸ Μενεδήμου 
τοῦ ᾿Πρετριέως χαὶ Μεγαριχὴ φιλοσοφία ἀπὸ [ιὐχλείδου x«i Τερψίωνος τῶν 
Μ - , 9 νον ρὸν ΤΈΣΣ τον , Y 2 Lo CES YN 5 ^w 

M goetuvrbdraetégn/ugmoD ἔνϑα ἐπαίδευον, ὡς Στωϊχοὶ ὀνομάζονται 
διὰ τὸ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ Ζήνωνα διατρίβοντα παιδεύειν, ἐχεῖσε ἔνϑεν xol 
B "n* Tncocc 7T Σ ΤῊΣ α΄ ἥν. 5 50 τὴν ἐπωνυμίαν ἢ τούτου λέληχεν Bipeaue ἀπὸ δὲ τοῦ εἴδους τῆς Co, i 
pner οἱ Kovtzol φιλόσοφοι. Κυνιχοὶ ὃ δὲ ἐχλήϑησαν φιλόσοφοι διὰ δύο τινὰς 

) αἰτίας. T, ὅτι ἁπλῶς xal ὡς ἔτυχεν ἔζων, δίκην χυνῶν | ἐσθίοντες ἐπ᾽ ἀγορᾷ ὃν 
x«i πίνοντες xai ἐν πίθοις χαϑεύδοντες χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ ἄλλα ἀπροφύ- 
λαχτὸν ποιοῦντες, ἀρνούμενοι χρεῖττον εἶναι τὸ ϑέσει χαλὸν τοῦ φύσει χαλοῦ, 

n2 [54] 7, διότι ὥσπερ χύνες. ὑλαχτοῦσιν μὲν πρὸς τοὺς ξένους σαίνουσι δὲ πρὸς 

τοὺς οἰχείους, οὕτω χαὶ οὗτοι τοὺς μὲν ἀξίους φιλοσοφίας ἀπεδέχοντο χαὶ 

προϑύμως ἠγάπων τοὺς δὲ ἀναξίους φιλοσοφίας xai wr, δυναμένους ἐντὸς 

Ἰενέσϑαι αὐτῆς λόγῳ ἀπωϑοῦντο xai ἐδίωχον. τούτου οὖν χάριν διὰ τὸ 
παρρησιαστιχὸν χαὶ ἐλεγχτιχὸν ΚΚυνιχοὶ ὠνομάσϑησαν' ἀμέλει tot xal ὃ 

80 Πλάτων φησὶ περὶ αὐτῶν “ἔχε: δέ τι xal ὁ χύων φιλόσοφον᾽. ἀπὸ δὲ τοῦ 
οίσεως. ὦνο- 
L 

τρόπου τῆς γνώσεως, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπὸ τῆς ἐν τῷ φιλοσοφεῖν x 

μάσϑησαν αἱρέσεις, ὥσπερ φαμὲν τοὺς 'Egextuxbóc; οἵτινες περὶ τὴν τῶν 
πραγμάτων φύσιν χαταγιγνόμενοι χαὶ ταύτην ζητοῦντες xal py, δυνηϑέντες 

ταύτην χκατορϑῶσαι ἀχαταληψίαν ἐνόουν, πρὸς ἐπὶ ταύτῃ δὲ ἔλεγον χαὶ 
35 ὅτι τὸ δοχοῦν ἑχάστῳ τοῦτο ἀληϑές ἐστι. τούτων x«l 7, τρίπους T, χαλου- 

μένη ᾿Απόλλωνος ἦν. τρίπους δὲ ᾿Απόλλωνος ἐλέγετο, διότι περὶ παντὸς 

ΤΠ πος ἐρωτώμενοι: τὴν ἀπόχρισιν ἐποιοῦντο τριπλῆν, λέγοντες 7, ἀμφότερα 
εἶναι T, οὐδέτερον ἢ τὸ ἕτερον, οἷον ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς ψυχῆς" ἐρωτώμενοι 

2 προλαμβ. scripsi: παραλαμβ. M 4 ἀναγχαίως compend. M (ef. p. 2,26) 

13 πυϑαγορίους δημοχριτίους ἐπεχουρίους M 14 post αἱρέσεως add. ὁρισμὸς αἱρέσεως 

αἵρεσις γάρ ἐστι δόξα ἀνδρῶν σοφῶν πρὸς ἑαυτοὺς μὲν συμφωνούντων πρὸς ἑτέρους δὲ δια- 

φωνούντων M (cf. El. p. 108,21) 16 χυρηνιαχοῦ M 18 στοϊχοὶ M 

24 ἀρνούμενοι scripsi: ὁρώμενοι M 30 Πλάτων] Rei publ. II 15 p. 375 E 32 τὴν 

superscr. M! 38 τὸ superser. M! 

Rt 
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γάρ, εἰ τύχοι, τί ἐστιν ἣ ψυχή, ὕνητη ἢ ἀϑανατος, ἀποχρίνονται λέγοντες 

ὅτι ἢ ἀμφότερα, τοῦτ᾽ ἔστι ϑνητὴ καὶ ἀϑάνατος, 7, οὐδέτερον, οὐδὲ ὕνητὴη 

οὐδὲ ἀϑάνατος, T, τὸ Éxepov: xol τοῦτο διχῶς, T, ϑνητὴ T, ἀϑάνατος. ταῦτα 

τοίνυν ἐχείνων λεγόντων 6 ϑεῖος Πλάτων xod | “Δριστοτέ λης ἐλέγχοις δυσω- 
ποῦσιν τὴν αἵρεσιν τούτων. 6 μὲν [Πλάτων λέγων οὕτως" ὑμεῖς oi πρε- 

σβεύοντες ἀκαταληψίαν ἢ ἐπέγνωτε ὅτι ἔστιν ἀχαταληψία Y, οὐχ ἔγνωτε" εἰ 
y ἀπὸ γνάϑων ἀποφαινομένοις: μὲν. οὖν μὴ ἔγνωτε, πῶς ὑμῖν πιστεύσω - 

σον 
' 
Ü εἰ δὲ ἔγνωτε ὅτι ἀχαταληψία ἔστιν, ἰδοὺ πάλιν ἔστι χατάληφις" oemeieic 

γὰρ ὅτι ἔστιν ἀχαταληψία. ὁ δὲ eor πρὸς Πρωταγόραν οἰόμενον, ὡς 
i 41 1^ 

, »ν 

ΐ φησιν" εἴ τε ψεύδεται ρων εἴρηται, τὸ δοχοῦν ἐχάστῳ τοῦτο ἀληϑὲς εἶναι, ταῦτ 

ταγόρας. ψεύδεται, εἴ τε ἀληϑεύει Πρωταγόρας, ἘΠ θα: εἴ (τε) γὰρ ψεύδετα 

λέγων Πρωταγόρας ἀχαταληψίαν, ψεύδεται, εἴ τε ἀληϑεύει Πρωταγόρας λέγων 
ὅτι πᾶς ὁστισοῦν πρεσβεύει τι περί τινος ἀληϑεύει, δοξάζομεν δὲ ἡμεῖς 
ὅτι ἔστι χατάληψις, οὐχοῦν δῆλον ὅτι ἀληϑῶς χαὶ ἔστι κατάληψις" εἰ δὲ 
ἔστι χατάληψις, ψεύδεται Πρωταγόρας. ὁ 0& Γαληνὸς ἐλέγχει τούτους ἀπὸ 

τῆς ἐναργείας, λέγων ὅτι ei μὴ ἔστι χατάληψις καὶ ἔστι ὡρισμένη ἢ φύσις 
τῶν πραγμάτων, τί δήποτε ὕδωρ μὲν ζητοῦντες οὐχ ἐπὶ χάμινον βαδιού- 

ϑάλατταν βαδιούμεϑα: GA o c— ἕν τὴ CL 

Da ὦ 

* AE ἘΦ MEE m pes *, 

a, τροφὴν δὲ ὁμοίως ζητοῦντες οὐχ 
e n Y * * , 

ἱχανοὶ ἔλεγχοι εἴρηνται πρὸς αὐτούς, φέρε 3. pue e ποίας 
5 L4 n , dom 

1 

ὦ (Q^ 

z [0] s o RN 

ννοίας ὁρμώμενοι ἐπρέσβευσαν ἀχαταληψίαν εἶναι. 

των λόγων xexpnp μένοι ἐπρέσβευον rur ἔ 
Ἰηνῶσχον ἐφαρμόζειν τῷ γηνωσχομένῳ:" ἀλλ᾽ εἰ μέλλοι, φασίν, ἐφαρμόζειν 

εἶναι χαὶ βέβαιον χαὶ ἀεὶ c» τὸ Ἰτηνῶσχον τῷ γηνωσχομένῳ, δεῖ στάσιμον 
» , - iS ὦ - 

αύτως ἔχον τὸ B d εἰ OE xai χινοῖτο, δεῖ συγχινεῖσϑαι xol 

arc 

(0G 
a - J - , 5 Ἁ * ' P 

ustafatveiw τὸ γιγνῶσχον μετὰ τοῦ | γιγνωσχομένου. ἀλλὰ μὴν τὰ μὲν 4v 
1d 

Ἰηνωσχόμενα, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ πράγματα, ῥευστὰ xal μετάβλητα χαὶ οὐ μόνιμα 
τυγχάνει, ἢ δὲ ψυχὴ f, ταῦτα γιγνώσχουσα οὔτε χινεῖται οὔτε συναχολουϑεῖ 

τούτοις" δῆλον ἄρα ὅτι οὐχ ἔστι χατάληψις. ταύτης uiv οὖν τῆς ἐννοίας 

ἐχόμενοι τοιούτῳ λόγῳ ἐχέχρηντο πρὸς πίστιν τῆς μοχϑηρᾶς αὐτῶν αἱρέσεως. 

ἔστι δὲ εἰπεῖν πρὸς αὐτοὺς ὡς οὐχ docs diens ess u3, λέγοντες συγχινεῖσϑαι 
τοῖς πράγμασι τὴν ψυχήν" ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἔχει στάσιν τὰ γεννητὰ xal 

φϑαρτὰ δῆλον, ὡς x«i αὐτὴ T7, φύσις τῶν πρα ἽΠΠΟΝ up χαὶ ἔτι 

ἔντοι γε τὸ ἀπόφϑεγμα τινος ἀρχαίου. τὸ λέγον ὅτι ὃν τρύπον ἀδυνατόν 

ἐστιν ἐν τῷ Du ποταμῷ δὶς deem χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον χατὰ τὸ 
[εἶπεν] ὅτι οὐ δυνατὸν δὶς 

ἅπαξ: ἄλλῳ γὰρ ὕδατι χλύ- 

΄ 

[! 

αὐτὸ ὑποχϑεί I: [0] τι e 
VN 
x δ 

, , M 

τί λέγω, φησὶν ἕτερος 
39^ ὑδὲ 

ὶ 
ΕΣ - , M Do σι σ M ^ 

ἐμβῆναι εἰς τὸ αὐτὸ ὕδωρ, ὅπου γε xal οὐδ 

9 Πλάτων] cf. Philop. p. 2,20 1 ἀποφαινομένοις Scripsi: ἀποφαινομένων compend. M 

9 ᾿Αριστ.] cf. El. p. 110,8 ll alt. τε addidi 12 ponas Πρωτ. λέγων 13 τινος] 
og evan. M 14 ἀληϑῶς] ὥς evan. M 15 l'akqvóc] cum a Galeno ἐνάργεια saepe lau- 

detur (ef. Zelleri Ph. Gr. IV p. 825), haec verba non inveniuntur; fort. spectat Ol. deperditum 

librum Περὶ ἀποδείξεως (cf. I p. 52 XIX p.41 Kühn) 

γείας M 11 τίς (sed c del.) M 22 φησίν M 26 μόνημα M 

30 πρεσβεύεται M 99 τινος ἀρχαίου] cf. Heracliti frg. 41 Byw. 12 et 91 Diels 

33 ἕτερος] Cratylus; cf. Arist. Metaph. Il' 5 p. 1010214 39 εἶπεν delevi 

16 ἐναργείας scripsi: évep- 
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» 4 ὧν 
»" , ^r M ^Y , [cd ' , ζονται μέν, εἰ τάχος δάχτυλοι ἄλλῳ ὃξ πούς), οὕτως οὐδὲ τὰ πράγυατα 

δυνατὸν στάσιν ἔχε ειν, ἀλλὰ μεταβάλλεσθαι ἀεί. τὴν δὲ ψυχὴν εὑρίσχομεν 
σ ' , * , - ΄ * -— 5». 

ὅτι μὴ μόνον χατόπιν ἐρχομένην τῶν πραγμάτων ἀλλὰ x«i τῇ ὀξύτητι τῆς 
΄ Ψ Li € ^ - 

χινήσεως ἔστιν ὅτε xai προλαμβαάνουσαν, ὡς δηλοῦσιν αἵ μαντεῖαι χαὶ αἱ 

προρρήσεις τῶν ἡλιαχῶν, εἰ τύχοι, ἐχλείψεων: ταῦτα γὰρ σημεῖα ἐστι προ- 
Ἰωηνωσχούσης ψυχῆς τὰ πραγματα. 

Οὕτω μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς Ἰνώσεως ὀνομάζονται αἱρέσεις. 

ἔστι ὃὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ τέλους | ἐχαλοῦντο αἱ αἱρέσεις, ὡς ot χαλούμενοι Ἥδον!- 
΄ ' φῶ ^ , M , 

xot* οὗτοι γὰρ τέλος τιϑέμενοι εἶναι τὴν ἡδονὴν τῆς φιλοσοφίας χαὶ máv- 
- ν 6x ^ ν᾽ - * - ' 

των τῶν ὄντων, ἡδονὴν δὲ οὐ τὴν αἰσχρὰν οὔτε τὴν τοῖς πολλοῖς ἐγνω- 
, , -ψ 9 , 3.9 LI € ^ , » , * , er 

σμένην, μετειλήφασι τοῦ ὀνόματος xat ἐχαλοῦντο Ἡδονιχοί. ἀλλ᾽ ἰστέον ὅτι 
οὐ χαλῶς τὴν ἡδονὴν ἐτίϑεντο τέλος εἶναι" τέλος 1άρ ἐστιν ἢ εὐδαιμονία. 
* ^N *, , M - ' M , e - , e 

ἢ δὲ εὐδαιμονία τριχῶς ϑεωρεῖται" xal περὶ ψυχήν, ὅτι ἐπανϑεῖ ταύτῃ ἢ 
1 "LI z M e ^ A , Ξ M ——- M ^ Irem ᾿Ξ “" Ἐ KT ᾿Ξ -- A - ἀλήϑεια xal T, διχαιοσύνη. xai περὶ σῶμα, ὅτι εὐεξίας μετέχει πρὸς τὸ 
ταῖς ψυχιχαῖς ὑπουργεῖν ἀρεταῖς, xal qom τὰ ἐχτός, ὅτι x x τις εὐδαίμων 

χαϑέστηχεν. ἡμεῖς OS τὴν ἥδονὴν οὐ τέλος φαμὲν ἀλλὰ τῷ τέλε! ἕπο- 
ΠΥ ὥσπερ τὴν σχιὰν λέγουεν ἕπεσϑαι τοῖς φωτιζομένοις σώμασιν, ὁπόταν 

px, χατὰ χορυφῆς ἢ ὁ ἥλιος. ἀπὸ δὲ συμβεβηχότος φαμὲν ὀνομάζεσθαι 

τὰς αἱρέσεις, ὡς [Περιπατητιχούς φαμεν. []εριπατητιχοὶ 08 ὠνομάσϑησαν 
ἀπό τινος αἰτίας τοιοῦτον ἐχούσης τὸν τρόπον" 6 ϑεῖος [ἰλάτων οἰόμενος 
ἔχειν τὸ σῶμα óqis χαὶ ἀνεμπόδιστον πρὸς τὰς τῆς ψυχῆς ἐνεργείας. χινού- 

μενος τὴν πρὸς τοὺς ἑταίρους ἐποιεῖτο συνουσίαν. τελευτήσαντος δὲ τούτου 
Py ιεδέξαντο τὴν διατριβὴν αὐτοῦ Ξενοχράτης xai ᾿Δριστοτέλης, [xai] ot τού- 

τοῦ gue χαὶ ὃ μὲν Ξενοχράτης ἐπαίδευεν ἐν ᾿Αχαδημία xai ἐλέγετο 
e - 

e TAM μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ "Axabnpaixbe ΠΕεριπατητιχός, 6 δὲ aer. ἢ ἐν τῷ 

Λυχείῳ xai ἐλέγετο μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ Aóxsts [Περιπατητιχός. ὕστερον 
the uU Εενοὶ ES ΕΑ ΣΎΚΩΝ οὐ ΟΝ ERIS WAT ΠΝ τς T τοῖς μὲν Ξενοχράτους ἔλειψεν T7 ἐνέργεια xal dy ἡδησεν αόνως ᾿Αχαδηυαῖχοί, 

INN 5 , e , M Ὁ ^e , 1 , M 

τοῖς ὃὲ ᾿Αριστοτέλους ὁ τόπος xai ἐχλήϑησαν | μόνως llepuzacqcxot χαὶ 
, εἰχότως οὐχ ἔλειψεν ἢ ἐνέργεια τούτοις" ἔπρεπεν γὰρ ᾿Αριστοτέλει τῶν δογ- 

μάτων τοῦ διδασχάλου ἀνάπλεῳ ὄντι χαὶ τῆς προσηγορίας αὐτοῦ τυχεῖν. 

xdi ἐν τούτοις πληροῦται xai T, ἐπωνυμία τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων ἑπταχῶς 

ληφϑεῖσα. χαὶ ἵνα δείξωμεν ὅτι οὐδὲ πλέον οὐδὲ ἔλαττον δύναται εἶναι ἢ 
ἐπωνυμία τῶν φιλοσόφων aipé ἔσεων, προέλϑωμεν ἐχ διαιρέσεως οὕτως" f, 

ἐπωνυμία τῶν φιλοσόφων αἵρέσξων λαυβάνεται 7, ἀπὸ συμβεβηχότος T, ἀπὸ 

διανοίας. ἀπὸ συμβεβηχότος, ὥσπερ οἱ []εριπατητιχοί, ἀπὸ δὲ διανοίας 

Ἐπ ὦ 7, ἀπὸ πραγμάτων. xai ἀπὸ προσώπου T, ἀπὸ ὀνομάτων, 

* σ “ ΄ , i. Uv 1 , *3 b ^N 

inr! ἢ ὅϑεν προΐῆλϑον, ὥσπερ ot Κυρηναϊχοὶ xai "Epetpwraot. ἀπὸ δὲ 

πραγμάτων T, ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς, ὥσπερ οἱ Κυνιχοί, ἣ. ἀπὸ τοῦ 

br 

4 post ἔστιν additum προγιγν (sic) del. M 10 οὔτε] an οὐδὲ ὃ 159 post ὅτι lac. 

signavi; conieias ὅτι (τούτων μὴ παρόντων οὔ» τις 20 οἰόμενος] an βουλόμενος ἢ 

22 ἑταίρους scripsi: ἑτέρους M 29 καὶ delevi 26 λυχίω et λύκιος M 

36. 99 πραγμάτων seripsi: πάντων M 38 στοϊχοί M 
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, - MIS du ὧν IN e z^ e 

τρόπου τῆς Ἰνώσεως, ὥσπερ ot Ἐφεχτιχοί, T, ἀπὸ τοῦ τέλους, ὥσπερ οἱ 
4 e , ec 3 , ΄ 

c S x - διαίρεσις ἢ δειχνύουσα ὅτι εἰχότως Ext εἰσιν 
: N : a - ; 

αἱ ἐπωνυμίαι τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων. διὸ xol ἡμεῖς τοῦ συμμέτρου 

στοχαζόμενοι ἐπ᾿ αὐτῇ χαταπαύσωμεν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν. 
i 

{θεωρία β΄.) 

m - € ΄ - S Qu 4 E. , ^ ΄ ΔῸΣ 

[ἢ ἀπαριϑυήσει τῶν προχαταχληϑέντων δέχα χεφαλαίων διανύσαντες 
^^ *, ΤΣ ΄ , - e 

τὸ πρῶτον χεφάλαιον, ἐν ᾧ μεμαϑήχαμεν πόϑεν τὰ ὀνόματα τῶν αἱρέσεων 
€ Ἅ 

λα μβάνεται, ὅτι ἑπταχῶς. φέρε xal | ἐπὶ τὸ δεύτερον χεφάλαιον ὁδεύσωμεν, 6r 
L - L 

ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῶν ᾿Δριστοτέλους συγγραμμάτων φημί. τῶν τοίνυν συγ- 
3 , , 22 EC à o BN 

τραμμάτων Ἀριστοτέλους τὰ uév ἐστι μεριχὰ τὰ δὲ χαϑόλου τὰ δὲ μεταξὺ 
n L 

τῶν χαϑόλου xoi τῶν χατὰ μέρος. χαὶ ἔστι μεριχὰ μὲν ὅσα πρός τινας 

ἰδία γέγραπται, οἷαί εἰσιν αἱ ἐπιστολαί, ἅστινας ᾿Ανδρόνικός τε καὶ ᾿Αρτέμων 
συνήγαγον. χαϑόληυ δέ ἐστι συγγράμματα ἐν οἷς τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν 

ζητεῖ. μεταξὺ δὲ οἷαί εἰσιν αἱ ἱστορίαι, οἷα ἐστὶν ἢ [Περὶ ζῴων. ἱστορία 

χαὶ αἱ ΠΠολιτεῖαι σν΄ οὖσαι τὸν ἀριϑῦμόν, ἐν αἷς τὸν βίον ̓ Αϑηναίων ^u 
ma NOU UP MES dE 
ἄλλων τινῶν Pai (εῖται. χαὶ μὴ λεγέτω τις πρὸς ἡμᾶς ἀπορῶν τί δήποτε 

Dod ' 

ιλοσόφῳ τοιαῦτα συγγράμματα" ἐρῶ γὰρ tois αὐτὸν ὅτι χαὶ 
"ei «€ 

Ξ γέγραπται 

οὐ φιλανθρωπίας σημεῖον χαϑέστηχεν " τὰς γὰρ πολιτείας τῶν c o c La] o e απὸ LA e ea hy 

n ἵνα τῶν μεταγενεστέρων τινὲς ἐντυγχάνοντες xal χρίνοντες z o o εὶ 0. eo c3 ὧν yv» (04 

^ 

. ΄ ^ - “ TR) ARE βαρ 2x D t 4 x - 

ἐν τίσι uiv χρηστῶς ἐπολιτεύσαντο ἐν τίσι ὃὲ οὐ χρηστῶς, τὰ μὲν ἕλωνται 

τὰ δὲ φύγωσιν. ἀλλὰ τοῖς μεταξὺ xal τοῖς μ 
C) Ne E d X CAR Eu 

εριχοῖς χαίρειν εἰρηκότες, 

τραπώμεϑα ἐπὶ τὰ χαϑόλου, τούτων τὴν διαίρεσιν πολυπραγμονοῦντες. τού- 

τῶν τοίνυν τῶν χαϑόλου τὰ μέν ἐστι ὑπορμνηματιχὰ τὰ OE συνταγματιχα, 
ὑπουνηματιχὰ wi» ἐστι ὅσα Riche χαὶ μόνα εἰσὶν ἀπο ΟἹ Ἰραμ μεσ. 

ἰστέον γὰρ ὅτι οἱ παλαιοὶ συγγρά- οἱ 

us 

ἀχαλλώπιστον ὃς τὴν φράσιν ἐχτήσαντο" 
(d 

ψασϑαί τι | βουλόμενοι, ὅσα πρὸς ἀπόδειξιν vOptoxov τοῦ προχειμένου συγ- 6v 
' ΄ y. ^ 

ἡράσυατης Son αλλομενα, χεφαλα!ωδῶς ἀπεγράφοντο. οὐ μὴν ἀλλὰ xat 

τοῖς τῶν παλαιοτέρων βιβλίοις ἐντυγχάνοντες πολλὰ τῶν νοημάτων ἐχεῖθεν 

MS E 

m [APR Te Et Ps E RA ' ! ^M ' 

ρηῦντο, ὥστε τὰ uiv ἀληϑῇ χρατύνειν ἐξελέγχειν ὃὲ τὰ ψευδῆ. χαὶ 

Sfr τῶν ὑπ Won qeu φύσις τοῦτον ἔχει τὸν τρύπον. συνταγματιχὰ ον Ὁ, 

δὲ χαληοῦμεν ὅσα μετὰ τῶν ΠῚ χαὶ λέξιν ἔχει CUP χαὶ 

φράσιν χεχαλλωπισμένην πρέπουσαν τοῖς συγγράμμασιν, ὥστε τούτῳ διαφέρει 

M ^ 

VIDIT 
: 

' e Ἁ d — - 

τὰ ὑπομνηματιχὰ τῶν συνταγματιχῶν τῷ τὰ ἦν ἀχαλλώπιστον τὴν φράσιν 
» ^ ET ΄ - 

ἔχειν τὰ OZ μετὰ τῶν ἐνθυμημάτων τῶν Os ντῶν χεχαλλωπισμένην τὴν 

φράσιν ἔχειν. 

5 titulum inserui (ef. p. 1,2) 6 τῶν τῇ ἀπαρ. xpozatuzA. collocare malim 
21 , ς t ' ^ , ' ω 1 φύγοσιν M 24 ὑπορμνητικὰ M! χαὶ E an χατὰ μόνας (πρὸς οἰχείαν 

ὑπόμνησιν Philop. p. 3,28. 29 Simpl. f. 1v ed. Bat.) 25 παλλαιοὶ M 28 παλαιο- 

τέρων in mrg.: παλαιῶν in contextu M (ἀρχαιοτέρων Amm. p. 4,8) 32 τούτῳ ex 

τοῦτο corr. M 
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Τούτων τοίνυν τῶν ὑπομνηματιχῶν τὰ μέν ἐστι μονοειδῇ τὰ δὲ ποιχίλα" 
μβονοειδῇ μὲν ὅσα πρὸς ἕν πεποίηται πρόσωπον, ποιχίλα δὲ ὅσα πρὸς πλείονα 
ἀποτείνεται πρόσωπα. τῶν δὲ συνταγματιχῶν τὰ μέν ἐστιν αὐτοπρόσωπα 
τὰ ὃὲ διαλογιχά. χαὶ αὐτοπρόσωπα uiy ὅσα ἀπὸ τοῦ ἰδίου προσώπου 

ὅ προήνεγχεν, διαλογικὰ ὃς ὅσα ὃδραματιωδῶς ἐστι χατεσχευασμένα χατὰ 

πεῦσίν τε χαὶ ἀπόχρισιν πλειόνων προσώπων. ἀλλ᾽ ἐπ τειδὴ τὰ διαλογιχὰ 

χαὶ ἐξωτεριχὰ ὀνομάζεται τὰ δὲ αὐτοπρόσωπα χαὶ ἀχροαματιχά. φέρε εὐλόγως 

ζητήσωμεν πόϑεν τὴν τοιαύτην προσηγορίαν ἐχτήσαντο. τινὲς μὲν οὖν λέγου- 
σιν ὅτι τὰ διαλογιχὰ χαὶ ἐξωτεριχὰ | ὠνομάσϑη, διότι τὰ μὴ πρέποντα τῷ τι 

10 ἑαυτοῦ σχοπῷ ἐν τούτοις ἐχτίϑεται. οὕτως ἔλεγε χαὶ ὃ ᾿Αλέξανδρος διὰ 

ὃ μὴ βούλεσϑαι αὐτὸν λέγειν τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον, xat ταῦτα Αριστοτέλους 
o e χεῖσε βοῶντος τὴν ἀϑανασίαν τῆς ψυχῆς. ὡς οὖν εἴρηται, ἵνα μὴ ἀναγχασϑῇ 

AXé ores λέγειν τὴν ψυχὴν düavazov, πρεσβεύων αὐτὴν εἶναι ϑνητήν, ἐξω- 
AJ v 3 ^ - * - e 

τεριχὰ ἐχεῖνα ἔλεγεν ὀνομάζεσθαι, ἐν οἷς μὴ δοχοῦντα αὐτῷ λέγει ὁ 

15 ᾿Αριστοτέλης. χαὶ ταῦτα μὲν ἐχεῖνοι. ἡμεῖς ἐλέγομεν ὅτι ἐξωτεριχὰ 
5 ' ' , 

τοὺς ἐπιπολαίως γέγραπται xal u$ γνησίως 

Q2 εἰ 

ἧς qo 
ταῦτα ὠνόμασται, ὅσα πρὸ 

φιλοσοφοῦντας. τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ ἔχοντα σαφεστέραν τὴν φράσιν, 

τὰ μὴ ἀποδειχτιχῇ ἐπιστήμῃ ὑποβαλλόμενα, ἀλλὰ μᾶλλον πιϑανοῖς λόγοις 
χεχαλλωπισμένα, χαὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις τὴν ἀνάτασιν ἔχοντα πρὸς ἔνδοξα 

90 πρόσωπα. xal ταῦτα μὲν ἱχανὰ περὶ τῆς χλήσεως τῶν διαλογιχῶν, διὰ 

τί ἐξωτεριχὰ χολοῦνται. τὰ δὲ αὐτοπρόσωπα χαλοῦνται χαὶ ἀχροσυατιχά. 

τοιούτῳ ὃς ὀνόματι προσηγορεύϑησαν, διότι μόνοις τοῖς ἐρασταῖς φιλοσόφοις 
χαὶ πολλοὺς χατορϑώσασιν λόγους πεπ NE πρὸς ἀχρόασιν. 

᾿ 
Τούτων τῶν αὐτοπροσώπων τὰ μὲν συμβάλλονται πρὸς αἵρεσιν χαὶ pos 

φυγήν, τοῦ μὲν ἀγαϑοῦ αἵρεσιν τοῦ OZ χαχοῦ φυγήν, xal ποιοῦσιν τὰ mpa- τ 
εωρητιχα, τὰ OZ πρὸς τν 

τῷ e 

41x, τὰ Oi πρὸς ἀληϑείας γνῶσιν χαὶ ποιοῦσι 

ἀυφότερα iem πρὸς τοῦτος ἀληϑείας χαὶ ψεύδους φημὶ xai ἀγαθοῦ 
STI à 

xdi χαχοῦ, xal ποιοῦσι πάντα τὰ συγγράμματα τὰ λογιχά. τε οὖν τῶν 

ϑεωρητιχῶν τε χαὶ τῶν πραχτιχῶν τῇ διαιρέσει τῆς "federa χεχρήμεϑα. 
, eo - - ' , , ^ MJ ^N € Ξ ' D 

30 λέγοντες ὅτι τῶν ϑεωρητιχῶν τὰ μέν ἐστι φυσιχὰ τὰ δὲ ϑεολογιχὰ τὰ δὲ 
υαϑηματιχά. φυσιχὰ μὲν οἵα ἐστὶν ἢ Φυσιχὴ ἀχρόασις χαὶ ἢ [Περὶ γενέ- 
σεως xai φϑορᾶς xai ἢ [Περὶ οὐρανοῦ xai τὰ Μετέωρα xai ἢ [Περὶ ψυχῆς 
ἥ Suri υαϑηματιχὰ Oi οἷα τὰ Μηχανιχὰ χαὶ Ὀπτιχὰ προβλήματα. 
ϑεολογιχὰ δὲ οἵα ἐστὶν ἢ Μετὰ τὰ φυσιχά. τ 

35 ἐστιν ἠθικὰ τὰ δὲ οἰχονομιχὰ τὰ δὲ πολιτικά. ἢϑι 
οἰχονουιχὰ ὃξ ὥσπερ ὁ (ἰχονομιχὸς αὐτοῦ 

ὧν ὃξ πραχτιχῶν τὰ μέν 

ϑιχὰ μὲν ὡς τὰ ὐδήμεια 
M J , ' ΄ 9 

xal τὰ Νιχομάχεια τὰ χαλούμενα, ὁ i 

V εὐλόγως suppl. in mrg. M 9 ὀνομάσϑη M 11. 12 ταῦτα ἀριστοτέλους ἐχ. 

βοῶντος scripsi: ταύτην ἀρῤιστοτέλη (?) ἐκ. βοῶντα M 15 ἐλέγομεν] λέγομεν Littig (haud 

recte; cf. El: p. VII |. ) 16 ὠνόμασται Amm. (p. 4,23): γέγραπται M 11 φιλο- 

σοφοῦντας scripsi: φιλοσοφοῦσι M 18 πειϑανοῖς M 19 ἔχοντα scripsi: ἔχοντες M 

22 τοιούτῳ δὲ ὀνόματι Littig: τοιούτου δὲ ὀνόματος M μόνοις τοῖς Littig: τοῖς μό- 

νοις Ν 22 an φιλοσοφίας ἢ 26 ἀληϑείας seripsi: ἀλήϑειαν M 28 ἀπό 

τε] an ἐπὶ pév? 323 μαϑητιχὰ M (fere constanter) οἷον M (corr. Littig) 

35.936 εὔδημια et νιχομάγια M ii h - 
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, ' e Ἀ , e (γέγραπται γὰρ αὐτῷ Οἰχονομιχός), πολιτιχὰ ὃὲ ὥσπερ 6 []ολιτιχὸς αὐτοῦ 
» - iJ »y , 

ἕτερος ὧν παρὰ p gv! πολιτείας τὰς εἰρημένας" ἐχεῖναι γὰρ οὐχ εἰσιν ρος 
χαϑόλου. χαὶ ἢ uiv τῶν ϑεωρητιχῶν χαὶ πραχτιχῶν διαίρεσις τοῦτον 
z τ - ΄ M ' 9 E. NJ , ^ 

ἔχει τὸν τρόπον. τῶν δὲ λογικῶν συγγραμμάτων τὰ μὲν αὐτὴν τὴν μέϑοδον 
Pudor EAS 1 SURE σας τ £0o6 ES RECS xaSat 

5 διδάσχει τὰ δὲ τὰ συυθαλλύμενα πρὸς τὴν μέϑοδον τὰ δὲ (xà) χαϑαίροντα 
— * e , ^ e , ? EN , ἢ 

τὴν μέϑοδον. xol ἔστιν αὐτὴ μὲν ἣ μέϑοδος t, χαλουμένη ᾿Αποδειχτιχή, τὰ 
LI 

Ὕστερα χαλούμενα ἀναλυτιχά, συμβαλλόμενα δὲ πρὸς τὴν μέϊϑοδον αἱ 8: 
Κατηγορίαι, τὸ Περὶ ἑρμηνείας καὶ τὰ []ρότερα ἀναλυτιχά. ἐχχαθαίρουσι 

δὲ τὴν μέϑοδον οἱ Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι xal οἱ Τόποι xot αἱ ῬῬητορικαὶ τέχναι 

10 xai τὸ Περὶ ποιητιχῆς τὸ χαλούμενον. 
'AAN εἰ βούλεσϑε, xai τὴν τάξιν μάϑωμεν τῶν συμβαλλομένων εἰς 

τὴν ἀρχὴν τῆς μεϑόδου.. ἰστέον τοίνυν ὅτι σχοπὸν ἔχομεν ἐν τῇ λογιχῇ 

τὰς ἀποδείξεις μαϑεῖν. διὰ συλλογισμῶν ὃξ ταύτας μανθάνομεν. ὃ δὲ 

συλλογισμὸς αὐτός, ὡς χαὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ, συλλογή τίς ἐστι λόγων. [ἃ] 
: 
ὺ 15 δεῖ οὖν πρὸ τῆς συλλογῆς μαϑεῖν τὰ ἁπλᾶ, τοῦτ᾽ ἔστι τὰς προτάσεις, πρ 

δὲ τῶν προτάσεων τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ ῥήματα, ἐξ ὧν αἱ προτάσεις ἵστανται. 

μανθάνομεν οὖν ἐχ uiv τῶν Κατηγοριῶν τὰ ὀνόματα xol τὰ ῥήματα, ἐχ 

δὲ τοῦ [Περὶ ἐμεῖς τὰς ies £y δὲ τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς τέλειον εἰσό- 
υεϑα τὸν συλλο Ὑισμν. ἐζήτησαν ὃξ τὶνες πρὸς τί uds οἱ Nogt- 

90 στιχοὶ & ξλεῖχοι π᾿ οἵ Toxot x«i at Donee τέχναι xal τὸ lleoi ποιη- 

τιχῆς, χαὶ διὰ τί ταῦτα ἐξέϑετο. ὁ φιλόσοφος. πρὸς οὕς φαμεν ὅτι χαϑάπερ 

ot τῶν ᾿Ασχληπιαδῶν παῖδες οὐ μόνον τὴν τῶν ὑγιεινῶν ἀλλὰ xal τὴν τῶν 
c νοσερῶν παιδεύονται νῶσιν ὑπὲρ τοῦ τὰ μὲν ἑλεῖν τὰ Oi φυγεῖν, οὕτῳ 

χαὶ ὃ φιλόσοφος Ἰηνώσχων ὅτι πεφύχασί τινες σοφιστιχοὶ συλλογισμοὶ | 
, 

πειρώμενοι τὴν ἀλήϑειαν περιτρ τῷ [3T t ety xal ταύτην ἀφανίσαι, δεῖν ὠήϑη τού- ὃν 
σ , ' 

περιϑέσϑαι. ΠΣ ἵνα χρησώμει Ba τούτοις, ἀλλ᾿ ἵνα γιγνώσχοντες μὴ 4 

, v 

τεριπέσωμεν τοῖς αὐτοῖς. χαὶ ἐν τούτοις xal τὸ δεύτερον χεφάλαιόν ἐστιν, 
E -7 - »] ^ - ΄ ^ ΄ 

£y ᾧ 2 τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συγγραμμάτων διαίρεσιν μευαϑήχαμεν. 
M 12s , » , - 7 -Ό-΄ 

Τρίτον ἣν τῶν ζητουμένων, πόϑεν ἀρχτέον τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συγγραμ- 
M 30 μάτων. χαὶ περὶ τούτου τέσσαρες δόξαι γεγόνασιν" xal οἱ μὲν τῆς πρώτης 

δόξης φασὶν ὅτι τῆς ἡϑιχῆς δεῖ Cue ot ὃὲ τῆς δευτέρας τῆς φυσιο- 
M 

d — z Im] 
» 
τ ἝΝ 

rt. 
€, ot δὲ τῆς μαϑηματιχῆς. ot ὃὲ τῆς λογιχῆς. xal ot μὲν τῆς ἡϑιχῆς 

^ —— » e M4 ^ 

λέγουσιν ὅτι δεῖ πρῶτον κατα θα τΡ οι τὰ ἑαυτῶν ἤϑη χαὶ οὕτως ἄρξασϑαι 
ε ε , , 

χαὶ ἑτέρων μαθημάτων" ὥσπερ Τ᾿ οἱ τὰ σχοτεινὰ ὄμματα ἔχοντες οὐ 
35 δὐνανταῖ πρὸς τὸν ἥλιον ἀποβλέι πάϑεσι ὃ 

ψυχῆς δύναται τούτων ἅψασθαι. χαὶ ταῦτά ἐστι τὰ λεγόμενα ὑπὸ τῶν 

S3 sS S o c € d c 1 o C» (Q0. a ἘΞ wv) "Co Ὁ Te c ς τὸ e € 
n 

bs o υ 

πρεσβευόντων δέον εἶναι προηγήσασϑαι τὸ ἠϑιχὸν τῶν ἄλλων. οἱ ὃὲ τὴν 

φυσιολογιχὴν λέγοντες ipoxjinja σασϑαί φασιν ὅτι δεῖ ἀπὸ τῶν φυσιχῶν ἀρξα- 
σϑαι, ἐπειδὴ ταῦτα σύντροφα ἡμῖν ἐστι. xal συνήϑη. οἵ δὲ λέγοντες τὴν 
υαϑηματιχὴν ἔφασαν διὰ τοῦτο δεῖν προηγήσασϑαι τὰ μαϑηματιχὰ διὰ τὸ 

2 εἰρημένας) p. 6,15 4 ἔχει τὸν scripsi: ἔχειν M ὃ τὰ inserui 14 λόγων 

Amm. (p. 5,11): λόγου M 4 delevi 16 an συνίστανται 24 ὃ φιλόσοφος 

seripsi: οἱ φιλόσοφοι M 26 an προϑέσϑαι 28 τὴν suppl. in mrg. M 
2( δέον Scripsi: δεῖν M 
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πιγεγράφϑαι ἐν τῷ τοῦ ΠΙλάτωνος μουσείω ᾿ ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω᾽. 
AS ga 

* 

προειρημένας δεῖσϑαι ταύτης, εἴ γε συλλογιστιχῶς xal ἀποδειχτιχῶς ἐν 

ἐχείνοις δείχνυται τὰ δειχνύμενα, ἢ δὲ λογική, ὡς εἴρηται, περὶ ταῦτα χατα- 

γίνεται. ταῦτα Oi ἡμεῖς τιϑέμεϑα λέγοντες: ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ τάξει τῶν 

πραγυάτων δεῖ ποοηγήσασϑαι τὴν om τῶν λοιπῶν διὰ τὸ ῥυϑμίζεσϑαι 
ἡμᾶς διὰ da χαὶ xoousicUat τὰ ἤϑη. ἐπειδὴ δὲ οὐ δίχην ἀλόγων 

ζῴων xal ἰδιωτιχῷ τρόπῳ χοσμοῦμεν xal χαλλύνομεν τὰ ἤϑη ἡμῶν, ἀλλὰ 

διὰ συλλογιστιχῆς ἀγωγῆς xot ἀποδειχτιχῆς ἜΤ Σ δίχαιον τὴν λογιχὴν 
ἢ E ; E ἜΝ ΠΕ SE XCRE TER προηγήσασϑαι τῆς τε iens (xat τῆς φυσιχῆς) xai τῆς μαϑηυατιχῆς xai τῆς 

ἢ. ϑεολογιχῇῆς. ἐν δὲ αὐταῖς ταύταις ταῖς τρισὶ δέον ἐστὶ προηγεῖσθαι τὴν 

φυσιχὴν τῆς μαϑηματιχῆς xol sam μαϑηματιχὴν τῆς ϑεολογιχῆς. ἐν τού- 

τοις συμπεραίνεται ἡμῖν χαὶ τὸ τρίτον χεφάλαιον. 
Τέταρτον χεφάλαιον, ἐν ᾧ s ue τί τὸ τέλος τῆς Αριστοτελιχῆς 

φιλοσοφίας χαὶ τί τὸ ἀναφαινόμενον χρήσιμον ἐξ αὐτῆς. ἀναφαίνεται τοίνυν 
e 

ου,͵ 
1 i 

ἐξ αὐτῆς χρήσιμον τὸ γνῶναι ὡς μία τῶν πάντων ἐστὶν ἀρχή, ἀπειροδύνα- 

à 
' , » ' - ^ ΄ μος, ἀπεριόριστος, ἀσώματος, mn ὀρεχτιχὴ πᾶσι τοῖς χατὰ φύσιν, 

*, , » ^ "» M *, MN SN 

αὐτοαγαϑύτης" ἄλλο γάρ ἐστιν ἀγαϑὸν xol ἄλλο ἀγαθότης, ὥσπερ xai ἄλλο 
λευχὸν xai ἄλλο λευχότης" λευχὸν μὲν τὸ δεδεγμένον αὐτὴν τὴν ποιότητα, ὶ 

^ 5 ΄ σ᾽ ' ^ , » , 

λευχότης δὲ αὐτὴ 1 ποιότης. οὕτως ἀγαϑὸν uiv τὸ δεδεγμένον, ἀγαϑότης 

τεροι δὲ λέγουσιν ὅτε τὴν λογιχὴν δεῖ προηϊγήσασϑαι διὰ τὸ πάσας τὰς 9 

^* 5 ^ Li S NOR Y - eo 
δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα xol αὐτὴ f ὕπαρξις xai ἢ οὐσία τοῦ ἀγαϑοῦ. | xoi ὅτι 9v 

οὐχ ἀγαϑὺν πολυχοιρανίη: εἷς χοίρανος ἔστω, 
Ex ΄ 
εἷς βασιλεύς, 

αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης φησὶν ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχὰ ϑεολογῶν" “ὅτι μία ἐστὶ 
τῶν πάντων ἀρχή, ἔστι χατασχευάσαι τοῦτον τὸν τρόπον" τὰ ὄντα πάντα 

D 4 
χαλῶς πολ'τεύεται, xol τοῦτο εἰχότως: οὐ qàp ἐνδέχεται xaxüc τὰ ὄντα 

πολιτεύεσθαι ϑεοῦ περιόντος. τὰ χαλῶς πολιτευόμενα τέταχται. τὰ δὲ τεταγ- 

μένα ὕφ᾽ ἑνὸς τέταχται, τὰ ὄντα ἄρα πάντα ὕφ᾽ ἑνὸς τέταχται᾿. τοῦτο 

οὖν τὸ τάξαν χαλοῦμεν πάντων ἀρχήν, ἧς ἢ Ἰνῶσις τέλος ἐστ 

λους φιλοσοφίας. 

Πέμπτον χεφάλαιον. τίς ὃ βαϑμὸς χαὶ τίνα τὰ ἄγοντα ἡμᾶς ἐπὶ τὸ 
M , , ' , e , ' , MJ ' E Ἃ ταύτης τέλος: φαμὲν τοίνυν ὅτι πέντε τινὰ χαϑέστηχεν τὰ πρὸς τὸ τέλος 

ἡμᾶς ἀπαγοντα τῆς φιλοσοφίας, οἷον λογιχήν. φυσιχή; ἡϑιχή, μαϑηματιχή, 

ϑεολογιχή. χαὶ ἔστιν ἀρχὴ υὲν ἢ Aororri μετὰ δὲ ταύτην ἠϑιχή, μετὰ δὲ 

τὴν ἠϑιχὴν f, φυσιχή, μετὰ δὲ ταύτην ἢ μαϑηματιχή, μετὰ OE τὴν pal 

υατιχὴν ἢ ϑεολογία. χαὶ τοῦτο εἰχύότως" ὃεῖ γὰρ τὸ πάντων ἔνυλον προη- 
«ὦ (ἢ Rz , * ΄ ^ $75 ^N - 2 

γεῖσϑαι τοῦ χατά τι μὲν ἐνύλου xaxd τι δὲ ἀύλου. μετὰ Oi τοῦτο ἐπὶ 

τὸ πάντων ἄυλον δεῖ χωρῆσαι Ἡμᾶς, ἑπομένους τῇ προστάξει τοῦ ϑεσπεσίου 

Ιλάτωνος] cf. El. p. 118,18 dawop., M εἰσιέτω M 4 an ἐχείναις 3 

εἴρηται] p. 8,12 10 καὶ τῆς φυσικῆς inserui 11 δέον scripsi: δεῖν M (ef. Philop. 

Ind. 

t205 

98 

.] A 10 p. 1075211 sq. 2'" τὰ δὲ scripsi: τά τε M 93 οἷον superscr. M 

ἑπομένους scripsi: ἑπόμενοι M 

p. 213) 19 δεδεγμ. Amm. (p. 6,13): δεδειγμ. M 24 ἐν τοῖς Μετὰ τὰ 
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Πλωτίνου τῇ λεγούσῃ ὅτι δοτέον τοῖς νέοις τὰ ἀαϑήματα πρὸς συνεϑισυὸν 
'd i id D li 

τῆς ἀσωμάτου φύσεως. χαὶ ἐν τούτοις xal τὸ πέμπτον χεφάλαιον. 
* - - e - id 

"Extov χεφάλαιον. ἐν ᾧ ζητοῦμεν | 6xoiov δεῖ εἶναι τὸν dx οώμενον 101 ἼΈΟΟΣ 
τῶν ᾿Αριστοτέλους συγγραμμάτων. λέγω τοίνυν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐ τ ἔφρονα εἶναι, 

ὅ δριαύν, χεχαλλωπισμένον τοῖς ἥϑεσιν, πολ ον yov τὴν ψυχήν (μὴ χαϑα- 
ρὸν γὰρ χαϑαροῦ ἐφάπτεσϑαι μὴ οὐχὶ ϑεμιτόν ἐστιν᾽, ὡς ὁ ϑεῖος Πλάτων i [^L ϊ 1 r - h » 

, 36 ΄ - ΄ ΜΝ , 

φησί, xai ἱπποχράτης “τὰ υὴ ποτ τῶν σωμάτων ὁχόσῳ ἂν ϑρέψῃς, 
΄ "Yuma 2 - 9 , [4 - - ΄ 

μάλλον βλάψεις᾽., xai συνεχῶς ἐπιλέγοντα αὑτῷ τὰς τοῦ ΠΙλάτωνος φωνὰς 
e ἘΠΕ " , ' M , 3 ὅτις εἰ μὴ σὺ σαυτοῦ λέγοντος Ἐν τς υηδενὶ ἄλλῳ λέγοντι πιστεύσῃς 

10 χαὶ πάλιν ' Σωχράτους μὲν ὀλίγον Φρον τσ ον: τῆς δὲ ἐντὸς πολύ᾽. σημαί- 

γοντος διὰ πάντων τούτων ἡμῖν ὅτι δεῖ πάντων τὴν ἀλήϑειαν προτιμᾶν 

χαὶ πάντα ταύτης δεύτερα ποιεῖσϑαι. ἀλλὰ uv xai ἐξομοιοῦν τὰ ἑαυτῶν 
τὸ S ΄ e 1 ' - ^ , v * ΄ 

τῷ μεγάλῳ χοσμῳ  ὠσπεὲρ γάρ ἐν τῷ μεγάλῳ χοσμῳ ἔστι μεν βασιλεύς, 

ὑπόχξινται ὃὲ αὐτῷ στρατιῶται καὶ ϑῆτες, οὕτω δεῖ εἶναι xol τὸν ἀχροώ- 
, 

(2 15 μένον τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίας, xol ἔχειν μὲν ἐν τάξει τοῦ βασιλέως 

τὸν λογισμόν, ἐν ὃὲ τῇ τάξει τῶν στρατιωτῶν τὸν ϑυμόν, ἐν δὲ τῇ τάξει 

τῶν 2x ues τὴν ἐπιϑυμίαν- δεῖ γὰρ ἄρχειν μὲν τὸν λογισμόν, ἄρχεσϑαι 
ὃξὲ τὸν ϑυμόν, ἄρχεσϑαι δὲ ὑπ’ ἀμφοτέρων τὴν ἐπιϑυμίαν. ζητοῦσι δέ 

τινες διὰ τί τριμεροῦς οὔσης τῆς ψυχῆς τέσσαρές εἰσιν p φρόνησις, 

20 ἀνδρία, σωφροσύνη wal διχαιοσύνη. πρὸς τούτους δὲ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι εὐλόγως" 
* ' , Ψ -- * , ^ “Ὁ ^N 54 , — 

μεν γὰρ φρόνησις ἀρετῆς ἐστι γνώρισμα τοῦ λογισμοῦ, ἢ δὲ ἀνδρία τοῦ “ΞΡ 

ϑυμοῦ, | ἢ ὃξ σωφροσύνη τῆς ἐπιθυμίας, ἢ Ob δικαιοσύνη διὰ πασῶν 10» 
M i πεφοίτ ἢχεν χαὶ ἐν πάσαις ϑεωρεῖται. xal ἐν τούτοις xal τὸ ἕκτον χεφάλαιον. 

βδομον χεφάλαιον, οἷον δεῖ εἶναι τὸν ἐξηγούμενον τὰ συγγράμματα Ape 
/S.T 95 στοτέλους. χαί φαμεν ὅτι votóvOs (δεῖν elvat 6 ἐξηγηματιχὸν χαὶ ἐπιστημονιχόν" 

3, M mLUN b - CY τὸ ὁ ^ 

ἐξηγηματιχὸν μὲν διὰ τὸ ἐξηγεῖσϑαι σαφῶς τὴν ἀλήϑειαν, ἐπιστημονιχὸν δὲ 
δ τεῖος : , E ' 33-70 ^ ^ - ἼΣΗΣ - NS 95, JU ^ e ὡς διαχρίνοντα τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τοῦ ψεύδους. δεῖ δὲ αὐτὸν μὴ δουλεύειν 
αἱρέσει χαὶ ὥσπερ ἐχμεμισϑωχέναι αὐτῇ τὰ ὦτα xoà τὴν γλῶτταν, ὡς 
ἅπαντα ποιεῖν πρὸς τὰ ἐχείνῃ δοχοῦντα, χαὶ ποιεῖν χαὶ λέγειν χαὶ ἀχούειν. 
^ - 9 * AJ - e 

30 δεῖ ὃς αὐτὸν ul, συμυεταβάλλεσϑαι ταῖς αἱρέσεσιν, ἵνα ut, ὥσπερ οἱ ἐν 

σχηνῇ διάφορα ὑποδύοντες τ πρόσωπα, οὕτω χαὶ αὐτὸς ταύτῃ τι xa d. ἀλλὰ τύπους 
^ 

ἔχειν χρὴ xai χανόνας ἀληϑεῖς, 0 ὧν δύναται διαχρῖναι τὸ ER ἔχον χαὶ τὸ 
μὴ τοιοῦτον. ἐφ᾽ ᾧ χαταπαύσωμεν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν. τέλος τῆς β΄ ϑεωρίας. 

Ἀρχὴ τῆς 1 ϑεωρίας. 39 

Ἐπειδὴ τὰς ixovouías τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων μεμαϑήχαμεν χαὶ 
J ^ , - ) * - ΄ - - 5 

τὴν διαίρεσιν τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συγγραμμάτων χαὶ πόϑεν ἡμᾶς δεῖ ἀρχτέον 

1 Πλωτίνου] Enn. I lib. III, 3. p. 20 πρὸς συνεϑ.] προσυνηϑισμιὸν M 5 δρυμήν M 
6 Πλάτων] Phaedo. p. 67 C X "Inzozp.] Aphor. 2,10 ϑρέψῃς] τρέψαιο (ex 
ϑρέψαιο corr.) M ὃ ἐπιλέγοντα scripsi: ἐπιλέγοντες M αὐτῷ M Πλάτωνος] 
Ale. I p. 114 E 9 πιστεύσῃς Elias: comp. incert. M 107» pe Wes Ἢ Plat: 
Phaedo. p. 91 € 12 ἑαυτὸν M! 29 πεφύτηχεν M 25 δεῖ addidi 
D du AEG ΕΘΝ ς Ξ 28 αὐτῇ seripsi: αὐτὴν M 29 alt. ποιεῖν] an νοεῖν ἢ 91 πάϑει M 97 δεῖ eicias 
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xdi διὰ ποίων μέσων ὁδευτέον xat τί τὸ ἐχδεχόμενον ἡμᾶς τέλος, xui πρὸς 

τούτοις οἷον δεῖ εἶναι τὸν ἀχροώμενον τούτων, εἶτα τὸν ἐξηγούμενον, φέρε 
πρὸς τοῖς εἰρημένοις ζητήσωμεν τί τὸ εἶδος τῆς ἀπαγγελίας τοῦ φιλοσόφου. 
οὐχ ἕν | τοίνυν ἐπετήδευσεν εἶδος, διότι μηδὲ περὶ We πράγματος τὸν λόγον lr 

ὃ πεποίηται, ἀλλ᾿ ὥσπερ διαφόρων ἥψατο πραγμάτων, οὕτω χαὶ παναρμόνιον 

εἶδος ἐπετήδευσεν, πρόσφορον τὸν λόγον βουλόμενος τοῖς πράγμασιν εἶναι. 
ἐν μὲν οὖν ταῖς ἐπιστολαῖς πυχνός ἐστι xal σύντομος, χοινός τε ἅμα wai 

- YS - * * * *, "ἢ ^ ἘΞ , Bo 

ἴδιος" τοιοῦτον γὰρ δεῖ εἶναι τὸν ἐπιστέλλοντα" χοινὸν μέν, διότι ἢ ἐπι- 
' v RI ' M "» , ^ e 

στολὴ ἔντευξίς ἐστι πρὸς ἀπόντας, xal ὥσπερ (πρὸς) ι 

5 ^R - NA , € e ^» b H ΞΈΝΑ Τα ον T mU ET A 
10 ἐντευςζεσιν χοινὼς διαλεγόμεῦα, Οὐτῷ οει χαι πρὸς τᾶς εντευζεις τῶν QT OV- 

v Y- cu. ΄ 1 - Ld Y » 

τῶν, τοῦτ ἐστι τὰς ἐπιστολᾶς, χηιϊνὴν ποιεῖσϑαι τὴν ξεντευξιν.  tOtov δὲ χρὴ 

πάλιν εἶναι τὸν ἐπιστέλλοντα, ἵνα u$ λάϑωμεν ἑαυτοὺς εἰς ἔννοιαν ἰδιωτιχὴν 

υαπίπτοντες. ἐν Oi ταις ἱστορίαις ἐστὶ σα ρΉ ὑφ Ennium διηρϑρωμένος, 

(Q^ ο»ὕ. ν δὲ τοῖς διαλογιχοῖς ὡραῖος, μεστὸς χαρίτων, οὐχ ἐνδεής, ποιχίλος ἐν ταῖ D 
3 : R ξ 

τοῖς αὖτο τὰ τὴν συνεστραμμένος. γοργός, πυχνὸς τοῖς 

wa εἰ e c4 os P S3 νοήμασι. χαϑαρ υοισι, μηδαυοῦ ποιητιχαῖς δουλεύων μεταφοραῖς. 

ἀχαλλωπίστῳ εὐρυϑυία χοσμούμενος (διὸ xai ἀζήλωτον ἑαυτὸν τοῖς μετα- 

Ἱενεστέροις χατέστησεν᾽ τὸ γὰρ χρεῖττον T, χατὰ τέχνην συντεϑὲν ἘΜῊ 

σι: Ὧν ἐστι τῇ τέχνῃ). ἐν δὲ τοῖς ἐξωτεριχοῖς χεχαλλωπισμένης ταῖς λέξεσιν. χαὶ 

20 ἐν τούτοις χαὶ τὸ ὄγδοον χεφάλαιον. 
vp ^ * L4 - - — EN ΓΝ d ^ * E. 2 ΄ SL 

Evaxov χεφάλαιον, εν ῳ ξκητουμξν οιὰ τι 0 o0 vigi ERETUTO6EUOZV Q0 CtA0- 

, τὶ DJ *, 35. Ἢ E * 
σοφῶς" ὅτι γὰρ οὐχ οἴχοϑεν ἔχει τοῦτο, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐπετήδευσεν, δηλοῖ πολλα- 

| Tózots, 11» 
^ 

χοῦ σαφῶς ἑρυηνεύσας, ἐν μὲν τοῖς λογιχοῖς ἐν τοῖς : καλουμέ νοις 

ἐν Oi τοῖς φυσιχοῖς ἐν τοῖς Μετεωρολογιχοῖς. ἀσάφειαν τοίνυν ν ἐπετήδευσεν 
- 

25 πεῖραν xai δοχιμασίαν epe ἵν βουλόμενος τῶν τε προϑυμοτάτων νέων xoi 
' τῶν ῥαϑύμων: ἀσαφεῖ γὰρ ἐντυγχάνων ὁ σπουδαῖος συγγράυματ' συντείνει 

ἑαυτὸν xal προϑυμότερος γίγνεται πρὸς τὴν τοῦ συγγράμματος χατάληψιν, 
L4 ^ , iJ » » - A^ 

6 δὲ ῥᾷϑυμος ἐντογχάνων τούτῳ φεύγει τὴν ἔντευξιν ὑπὸ τῆς ἀσαφείας 
ἀπελαυνόμενος. τοῦτο δὲ οὐ μόνον ᾿Αριστοτέλης πεποίηχεν, ἀλλὰ xo ΠΙλάτων 

80 πρὸ αὐτοῦ" παρεχελεύετο ΠΡ δοχιμασίαν χαὶ πεῖραν τῶν νέων λαμβάνειν 
"Ὁ - ΄ Y [r4 - ^ - ' ^ » 

πρὸ τῆς τῶν μαϑημάτων εἰσόδου" ἔλεγε γὰρ ὅτι δεῖ ἀπαγαγεῖν αὐτοὺς ἐν 
τοῖς συμποσίοις χαὶ μεϑύσχειν, ἵνα τὰ SAN IRAE ἐν τῇ αὑτῶν qQoyi 

* 5 ' ^ e ' δημοσιεύσωσι. τὰ αὐτὰ OR xai ΠΠυϑαγόρας ἐποίει" usÜ' ἡμέραν γὰρ ἠρώτα 
τοὺς φοιτητὰς τὰ ἐν ταῖς 3o i due ἐνύπνια, μαντεύεσϑαι διὰ τούτων 

^ 
c [2n 

a- ' , »w f ,* σ΄ 

βουλόμενος τὴν χίνησιν τῶν ψυχῶν [εἰδέναι]. ἀλλ᾽ ἰστέον ὅτι ὁ [ἰλάτων 

χρεῖττον T, χατὰ [[υϑαγόραν is ἐν μὲν γὰρ τοῖς ὀνείρασιν ἔστι πολλὰ 

χαὶ προσϑεῖναι χαὶ ἀφελεῖν ψευδῶς, ἐν ὃὲ ταῖς μέϑαις, ἅτε δὴ μὴ παρα- 
€ - r^ Ld - ὟΝ Ld iJ , 5 x *- E. Zbe. 

χολουϑοῦντες ἑαυτοῖς, ἀδεῶς τὰ ἐν ταῖς Ψυχαῖς χεχρυμμένα ἐξή 

ἀλλὰ x«l ποιηταί, υὴἡ πᾶσι βουλόμενοι σαφῇ χαταστῆσαι τὰ περὶ τῶν 

9 ἥψατο in mrg. m': ἤρξατο in contextu M 9 πρὸς inserui 9. 10. ταῖς &v- 

τεύξεσι eicias 19 χεχαλλωπισμένον M 25 δοκιμασείαν M 28 ῥάϑυμος 

seripsi: ῥαθύμως M 39 Πλάτων] cf. El. p. 126,10 92 αὐτῶν M JO εἰδέναι 

delevi 94 προσϑῆναι M 31.98 παραχολουϑέντες M 38 ἐξήγ) 
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sev, μύϑοις ἀπέχρυπτον τὰ περὶ τῶν ϑείων δογμάτων λεγόμενα: ἀνόητον 

γάρ ἐστι, χαϑὰ ot ποιηταί φασι Kpovov χαταπίνοντα | τὰ τέχνα xol πάλιν 12r 

ἐμοῦντα, Δία δὲ χύχνον γενόμενον" εἰ γὰρ τοὺς ταῦτα δρῶντας dvÜpd mous 

χολάζομεν, πόσῳ μᾶλλον ἄτοπον ταῦτα προσάπτειν ϑεοῖς: διὸ xal δέος 
^ ΄ 

τὶ wx ποτε αἱ τῶν νέων ψυχαὶ ἁπαλώταται οὖσαι παραδέξονται ὡς ἀληϑῇ- "η UD 10 σι C 

υσμεταχινήτως γὰρ ἔχουσιν οἵ νέοι πρὸς ταῦτα. ὅϑεν xai τοῖς τερατω- 

eotépote τῶν ποιητῶν χάριν ὁμολογοῦμεν, ἵνα διὰ τῆς ὑπερβαλλούσης 

ἀπιστίας μηδεὶς τοῖς λεγομένοις πιστεύσειεν. ἀλλὰ μὴν x«l τοῖς ἱερεῦσιν 

τοῦτο βούλονται τὰ παραπετάσματα" ταῦτα γὰρ ἐπενόησαν πρὸς τὸ μὴ πᾶσι 
“Ὁ ^ , — ,F " 

10 σαφῇ. xal γνώριμα χαταστῆσαι τὰ μυστήρια. ὅϑεν ἔφησέν τις 

ἀείδω συνετοῖσιν, ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βεβλήλοις. 
PES B Y N ΄ ΄ 5) , D - ; B 
ἀλλὰ μὴν xai πρὸ πάντων τούτων ᾿Απόλλων μὴ πᾶσι προδήλους τὰς μαν- 

τείας χαταστῆσαι βουλόμενος λοξῶς ἐμαντεύετο, οὐ μετρίαν ἀσάφειαν διὰ 
τηύτων ἐπιδειχνύμενος, ὅϑεν χαὶ Λοξίας ὠνόμασται. ὅπερ οὖν ᾿Απόλλωνι 

18 μὲν τὸ λοξόν, ἱερεῦσι δὲ τὰ παραπετάσματα, ποιηταῖς δὲ οἵ αὖϑοι, Πυϑα- 
΄ ὯΝ * *, , , ^ [4 , - ? , , e 

1904 δὲ τὰ ὀνείρατα, []λάτωνι ὃὲ at μέϑαι, τοῦτο ᾿Αριστοτέλει πέφυχεν f, 

ἀσάφεια. χαὶ ἐν τούτοις τὸ ἔνατον χεφάλαιον. 
' ^ - , * ὥς - [à , E 

Δέχατον χαὶ τελευταῖον χεφάλαιον, ἐν ᾧ ζητοῦμεν πόσα xoi τίνα δεὶ 

προλαμβάνεσϑαι ἑχάστου ᾿Δριστοτελιχοῦ συγγράμματος. λέγω τοίνυν ὡς 

90 ἕξ τινα ὀφείλομεν προλαβεῖν, τὸν σχοπόν φημι χαὶ τὸ χρήσιμον xat τὴν | 
3 

τάξιν xal τὴν ἐπιγραφὴν xoi τὸν συγγραφέα xol τὴν διασκευτν, 6 μὲν ]2v 

οὖν σχοπὸς ἐν τοῖς [Πλατωνιχοῖς πολλαχοῦ διαπεφώνηται, ἐν δὲ τοῖς 'Aptatore- 

λιχοῖς οὐδαμοῦ. « αὶ εἴ γε μιμητὴς ὧν τῆς φύσεως ὃ φιλόσοφος ἅπαντα ἕνεχά 
τοῦ λέγει, ὡς δῆλον ἐντεῦϑεν εἶναι τὸν σχοπὸν τῶν συγγραμμάτων, ὥσπερ 

χἀχείνη οὐδὲν ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἕνεχά xou πάντα ce τὸ OE χρήσιμον τῶν τῷ [2n 

SONT ζητοῦμεν, ὅτε δοχεῖ τὸ ὙΠ: πρὸς χαχοῦ ἐπινενοῆσϑαι, 
ὡς ἐπὶ τῶν Σοφιστιχῶν ἐλε χων, is γὰρ τοῦτο τὸ βιβλίον βλαπεικὸν 

ὑπάρχειν. διότι χανόνας τινὰς ἐχεῖ παραδίδωσι, δι᾿ ὧν δυνησόμεϑα ἀπατᾶν. 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς φαμεν ὅτι ἐξα ταῦτα οὐχ ἵνα ἀπατῶμεν, ἀλλ᾿ ἵνα μὴ 

30 ἀπατώμεθα, xxi οὐχ ἵνα ποιῶμεν, ἀλλ ἵνα μὴ πάϑωμεν, ὥσπερ xal τοῖς 

ἰατροῖς τὰ δηλητήρια οὐ πρὸς χρῆσιν, ἀλλὰ πρὸς φυγὴν παραδίδοται. τὴν 

τάξιν ζητοῦμεν οὐ τὴν χαϑολιχήν (ἤδη 1ὰρ ταύτην μεμαϑήχαυεν, ὅτ 
(0» Q2 

Q^ 3 
no^ - ^ λέγομεν τὴν μὲν λογικὴν προηγεῖσϑαι, ἕπεσϑαι 0E τὴν ἠϑικήν, μετὰ δὲ 

ταύτην τὴν φυσιχήν, χαὶ μετὰ τὴν φυσιχὴν τὴν μαϑηματιχήν, μετὰ δὲ ταύ- 

35 τὴν τὴν ϑεολογίαν), ἀλλὰ τὴν μεριχήν, οἷον τὴν ἐν τοῖς ὁμοστοίχοις" εἰ 

λογιχὸν ὑπάρχοι τὸ σύγγραμμα, τὴν ἐν τοῖς λογιχοῖς ὑπάρχουσαν τάξιν δῆλον 

ὅτι ζητοῦμεν, ὡσαύτως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν φυσικῶν. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἐπι- 
Ἰραφῆς πολυπραγμονοῦμεν, ὅτε μὴ σύμφωνος | εἶναι δοχεῖ τῷ σχοπῷ, ὥσπερ 13r 

τῷ οἱ ποιηταί] cf. Hes. Theog. 459 8 ἀπιστείας M 11 ἀείδω] ἀεὶ δὸς M (cf. El. 
20125 53) δὲ πιϑέσϑαι M βεβήλλοις M 19 μετρείαν M 1" ἐπιδειχν. scripsi: 

ἐπιχνύμενος M 16 τούτω M 20 ὀφείλωμεν M 25 ante εἴ γε lacunam 
signavi ἅπαντα Seripsi: ἁπάντων M 24.25 λέγει et πράττει scripsi: λέγειν et 
πράττειν M 26 ἐπινενοεῖσϑαι M 26.98 ὅτε scripsi: ὅτι M 26 an 
χαχὸν P 90 ποιοῦμεν M 92 ἐλέγομεν] p. 9,9 

2j 
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(Q9 πὶ τῶν Τόπων" ἄλλη μὲν γάρ ἐστιν ἢ ἐπιγραφὴ τοῦ συγγράμματος. ἄλλα 

ὲ τὰ ἐν τούτῳ παραδιδόμενα. πολλάχις δὲ xal συναναφαίνεται ταῦτα τὰ 
τρία, ὃ σχοπός, ἢ χρεία, ἣ ἐπιγραφή, ὡς ἐν τῷ llspi ψυχῆς συγγράμματι. 

περὶ ὃὲ τοῦ γνησίου δύο ταῦτα Eu πρῶτον μὲν διὰ πόσους τρύπους 
ἐνοθεύοντο τὰ βιβλία xai «o 

γνήσια ἀπὸ τῶν νόϑων. 

-«͵ 
U σι e εἰσιν χριτήρια τὰ δυνάμενα διαχωρίζειν τὰ 

᾿Ενοθϑεύοντο τοίνυν τὰ βιβλία τὸ παλαιὸν χατὰ τρεῖς τρόπους" T, διὰ 
φιλοτιμίαν τῶν βασιλέων T7, OU εὔνοιαν τῶν μαϑητῶν T, διὰ διωνυ- 
μίαν. xoi OU ὁμωνυμίαν τριχῶς: T, συγγραφέως T, συγγραμμάτων T, ὕπο- 

10 μνημάτων. ἀλλ᾽, εἰ δοχεῖ, μάϑωμεν πῶς τὸ τῶν βασιλέων φιλότιμον αἴτιον 

ἣν τοῦ τὰς βίβλους νοϑεύεσϑαι. ἰστέον τοίνυν ὅτι ot παλαιοὶ βασιλεῖς 
ἐρασταὶ ὄντες λόγων ἔσπευδον διὰ φιλοτιμίας συναγαγεῖν τὰ τῶν ἀρχαίων 

συγγράμματα. οὕτως οὖν ᾿Ιοβάτης ὁ τῆς Λιβύης βασιλεὺς ἐραστὴς ἐγένετο 
τῶν [Πυϑαγοριχῶν συγγραμμάτων χαὶ [[τολεμαῖος ὃ ἐπίχλην Φιλάδελφος 

15 τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν xai [ΠΞισίστρατος ὁ τῶν ᾿Αϑηναίων τύραννος τῶν “Ομηριχῶν 
(xai) χρημάτων δωρεαῖς ἔσπευδον ταῦτα συναγαγεῖν. πολλοὶ οὖν χρημάτων 

ὀρεγόμενοι ἔσπευδον T, συγγράψασϑαι ἤγουν xai τὰ τυχόντα συναγαγεῖν xal 

ἐπιγράφειν τοῖς τῶν ἀρχαιοτέρων ὀνόμασι χαὶ προσφέρειν xal χαρποῦσϑαι 

δωρεὰς διὰ τούτου μνηστευόμενοι. χαὶ συνέβαινεν, ὡς προείπομεν. νοϑεύε- 
20 σϑαι τὰ βιβλία (ἔσϑ᾽ ὅτεν διὰ φιλοτιμίαν βασιλέων. | διὰ ὃξ διιωνυμίαν συγ- I3* 

ἡραφέων ἐνοθϑεύοντο ἔσϑ᾽ ὅτε τὰ βι Pia, διότι μὴ εἷς xat μόνος ᾿Αριστοτέλης 
6 Σταγειρίτης ἐγένετο, ἀλλὰ xai ὁ ἐπίχλην δίῦϑος, ἀλλὰ δὴ xai 6 χαλού- 

μενος [Παιδοτρίβης. δι᾿ ὁμωνυμίαν δὲ συγγραυ μάτων B οϑεύοντο τὰ βιβλία. 
διότι μὴ μόνος ᾿Αριστοτέλης ἔγραψε Κατηγορίας, ἀλλὰ xai Θεόφραστος xai 

ιῷ οι 

2 

ΤἸὐὔδημος, οἵ τούτου μαϑηταί. πολλάχις οὖν τις περιτυχὼν ταῖς Κατηγορίαις 
» H EC τ ? 4 » AP c YE OR ἊΣ εἰ τύχοι, ἐνόμισεν αὐτὰς εἶναι πιριστοταλοὺς. ἔσθ᾽ ὅτε δὲ ἡξοφράστου, 

5. Χ ^N [d 

οὐδὲ διὰ ὁμωνυμίαν συγγραφέων ἐνοθεύοντο τὰ βιβλία οὐδὲ διὰ δμωνυυίαν 

συγγραμμάτων, ἀλλὰ διὰ ὁμιωνυμίαν ὑπομνημάτων, διότι πολλάχις ὑπόμνημα 

τις ἐποίησεν εἰς ὁμώνυμον πραγματείαν χαὶ ἐνομίσϑη ἄλλης εἶναι" ὥσπερ 

30 οὖν χαὶ Θεόφραστος ἐποίησεν ὑπόμνημα εἰς τὰς οἰχείας Κατηγορίας, xoi 
M Ν e , E ΄ 5 » - - 2 ΄ 

πολλάχις τις ἀποπλανᾶται ὅτι τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐστὶ τὸ ὑπόμνημα. 
πολλάχις ἐντυγχάνων τις τῷ ὑπομνήματι ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ᾿Αφροδισιέως εἰς 

-— 

τὰς Κατηγορίας ἐνόμιζεν αὐτὸ πάντως εἶναι τῶν ᾿Αριστοτέλους, λανϑάνον 
[cd , , , , 5 Ἁ M ' ΜΆ - 

ὅτι οὐ μόνον i sra αὐτῷ εἰς τὰς ᾿Αριστοτέλους ἀλλὰ xoi εἰς τὰς Θεο- ἱ 
35 φράστου. ἔστι ὃὲ ὅτε δι᾿ εὐγνωμοσύνην μαϑητῶν πρὸς διδάσχαλον ἐνοθεύοντο 

τὰ βιβλία, exu πάντα. τὰ SEDE de τὰ ἐπιγεγραμμένα [[υϑαγόρου" ὃ 

γὰρ [Πυϑαγόρας οὐχ ἀπέλειψεν οἰχεῖον σύ γῆραμμα, λέγων ὅτι οὐ δεῖ sje 
χαταλιμπάνειν συγγράμ. ματα, ἐπε ειδὴ υὴ δύναται ὑπὲ ρ ξαυτῶν | ἀπολογεῖσϑαι, ι 

ἀλλὰ δὴ χαταλιμπάνειν ἔμψυχα συγγράμματα, τοῦτ᾽ ἔστι μαϑητάς, οἵτινες 

2 παραδιδόμενα scripsi: παραδιδόντα M S μαϑητῶν scripsi: μαϑημάτων M (ef. v. 35 

p. 14,2) 11 τοῦ scripsi: τοὺς M 16 xai inserui πολλοὶ seripsi: πολὺ M 

20 ἔσϑ᾽ ὅτε scripsi: evan. M (cf. v. 21. 26) 26 ἀριστοτέλης M' 232 ante εἰς 

add. ἕν (sic) M 38 ἐπειδὴ scripsi: εἰ ἤδη M 
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χαὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν χαὶ τῶν ἰδίων διδασχάλων δύνανται συμμαχεῖν. οἱ οὖν 

υαϑηταὶ αὐτοῦ OU εὔνοιαν ποιήσαντες συγγράμματα ες αν τὸ ὄνομα 

Πυϑαγόρου. χαὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν νόϑα εἰσὶ πάντα. τὰ ἐξ ὀνόματος 

Πυϑαγόρου προσφερόμενα συγγράμματα. ͵ 

c AX LS y , E d 4 cn EA - EN EP PEN (A - Η δὲ εἰς τὰ μόρια διαίρεσις σαφής ἐστι περὶ ᾿Αριστοτέλους xal σύνοπτος ΄σι 

χατὰ ζῆλον Ἰεωμετριχῶν: ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνοι πρῶτα ρον τι τὰ 

λήμματα χαὶ τὰ αἰτήματα, χαὶ εἶτα οὕτως ἐπιφέρουσι τὰ ϑεωρήματα, οὕτω 

χαὶ ᾿Αριστοτέλης πρῶτα διδάσχει τὰ πρὸς τὴν χρείαν τοῦ συγγράμματος 

χαὶ οὕτως αὐτὰ τὰ προχείμενα. ὡς ἐντεῦϑεν σαφῆ γίνεσϑαι τὰ χεφάλαια. 

10 xai ἐν τούτοις στήσωμεν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν, ἐπειδὴ xat πέρας sU psv 
διδασχαλία τῶν προλαμβανομένων τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίας. 7 

Θεωρία δ΄. 

, 

Ἐπειδὴ τῶν προλεγομένων ἀρχόμενοι πρὸς τρία τινὰ τὴν διδασχαλίαν πείοῖ τὸν πρηΛΞῚ )U.£ v) ap ops ) προς τρ τ τὴ t600 Z0 tot 

L4 , , P , —- , *, , , 

ὑπισχνούμεϑα ποιήσασϑαι, πρός τε πᾶσαν φιλοσοφίαν, τὴν ἐπιστήμην φημί, 
1 , ^ - Y ΄ , á - 

15 «4i πρὸς τὴν μέϑοδον, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν λογικήν, χαὶ πρὸς τὸ σύγγραυμα, τοῦτ᾽ 

ἔστι τὰς Κατηγορίας, φέρε διανύσαντες τὸ πρῶτον τῶν προτεϑέντων ἡμῖν 
L à 

' 

εἰς ἐξέτασιν ἐπὶ τὸ δεύτερον εὐτάχτως χωρήσωμεν, ἐπὶ τὴν QUIC Qut, 

ζητοῦντες εἰ βέρος 7, ὄργανον f, opor τῆς go δεῖ | τοίνυν εἰδέναι Mv 

ὅτι διάφοροι δόξαι γεγόνασι περὶ ταύτης, τῶν μὲν Στωϊχῶν RA. αὐτὴν 

20 εἶναι νουιζόντων, τῶν δὲ []εριπατητιχῶν ὄργανον, τοῦ δὲ ϑείου [Πλάτωνος 

uípos dua xai ὄργανον, μέρος μὲν αὐτὴν εἶναι λέγοντος ἐν Φαίδρῳ, ἔνϑα 
) πέχειν φησὶν αὐτὴν τριγχοῦ πρὸς τὴν φιλοσοφίαν, ὄργανον δὲ ἐν » o ἘΣ e NS Qu 

Lo y EN CE - ΄ le b ^N - ΄ ^ 
Φαίώδωνι, ἔνϑα φησὶν « παῖ, γύμναζς σεαυτὸν διὰ τῆς χαλουμένης ἀδολε- z 

σχίας, ἕως νέος si, εἰ δὲ uj, ἐχφεύξεταί σε τὸ ἀληϑές᾽, οὐδὲν ἄλλο 
^ e 

νδειχνύμενος ὃ [ἰλάτων ἣ ὅτι ὄργανόν ἐστιν ἢ λογιχὴ τῆς ων Qz 

e - 

διὰ τούτων 

φιλοσοφίας: οὐ γὰρ εἶχέν ποτε τολμῆσαι xal εἰπεῖν ἀδολεσχίαν xal γυμνασίαν 
ιῷ [3n 

τὸ μέρος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 6 [ἰ]λάτων. 

Ot ὃὲ Στωϊχοὶ διὰ δύο ἐπιχειρημάτων τὴν ἰδίαν δόξαν ἠβούλοντο 

πιστώσασϑαι, ὧν τὸ πρῶτον τοιαύτην ἔχει τὴν ἀγωγήν" πᾶν, ᾧ χέχρηταί 

30 τις 7, τέχνη T, ἐπιστήμη, ἐὰν wm ἢ ἑτέρας τέχνης ἢ ἐπιστήμης (ἣ μέρος 
7, υόριον, αὐτῆς τῆς χεχρημένης) T, μέρος ἣ μόριόν ἐστιν. οἷον. ὡς 

ἐπὶ παραδειγμάτων: τῆς ἰατριχῆς τέχνης μέρος ἐστὶ τὸ διαιτητιχόν, xal 
^ - (2 4 E τέλ δ P recs v E: , , 5» E -»ἡΣΝ , H 

οὐδαμῶς ἑτέρας τέχνης 7, ἐπιστήμης μέρος ἣ μόριόν ἐστι" τῆς -ἰατρι 

χῆς ἄρα τέχνης τὸ διαιτητιχὸν μέρος ἐστί, χαὶ αὕτη μόνη χέχρηται 

6 γεωμετρικόν M 14 vno p. 1,8 an ποιήσεσϑαι ? 19 στοϊκῶν 
(constanter) M . 20 Zxwt«àv .. Περιπατητιχῶν) cf. Zelleri Ph. Gr, II». p. 182,5 
IIIa p. 60 20 νομιζόντων scripsi: νομίζοντες M 21 λέγοντος scripsi: λέγων M 

ἐν. Φαίδρῳ] potius in Reipubl. VII 14 p. 534 E 22 αὐτὴν scripsi: αὐτὸν M 

22. 20 ἐν Φαίδωνι) potius Parm. p. 135 D (ef. El. p. 119,5) 24 ἕως El: ὡς M 

εἰ δὲ Plat.: ἵνα M εἰν τὰ M σε Plat. Ε].: cot M 20.81 7) uépoz— 

*typn4&. ex p. 15,19 inserui 
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αὐτῷ. εἰ τοίνυν xal ἢ φιλοσοφία ἀέχρηξαι τῇ λογιχῇ ἑτέρα ὃὲ τέχνη 

ἐπιστήμη ταύτῃ οὐ χέχρηται, τῆς ἄρα φιλοσοφίας uípos T, μόριον ἢ λογιχή 
ἀλλὰ μὴν οὐ μόριον: μέρος ἄρα. χαλῶς δὲ πρόσχειτα!ι τῷ λόγῳ τὸ «δὰν 

u$ ἢ ἑτέρα: τέχνης ἣ ἐπιστήμης διὰ τὴν ἀστρονουίαν. ἐχινδύνευεν γὰρ 
ἢ ἀστρονομία μέρος εἶναι τῆς χυβερνητιχῆς, ἐπειδὴ χέχρηται αὐτῇ. ὡς 

δηλοῖ | Αρατος λέγων περὶ τῆς ἄρχτου 15r 
τῇ xai Σιδόνιοι ἰϑύντατα ναυτίλλονται, 

εἰ μὴ προὐύπῆρχεν μέρος οὖσα τῆς φιλοσοφίας: ὑπὸ γὰρ τὸ ϑεωρητιχὸν ἀνά- 

ξται, xal τὸ ϑεωρητιχὸν ὑπὸ τὸ ERE parts on. χαὶ ἢ μὲν τοῦ ἐπιχειρή- 

ματος ἀγωγὴ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. ἔστι δὲ ἐλέγξαι αὐτὸ συντόμως xol 
- 

ραδίως διὰ " τοῦ φλεβοτόμου ἀποδείξεως: φαίη γὰρ dv τις πρὸς αὐτούς" 

ὅτι τὸ φλε τὴν τίνος ἐστίν: T, μόνης ἰατριχῆς: T, τινες ἄλλοι τούτῳ 
h ? i i i ΠΡΌ i i 

, "v , - 9 , e" , ^ 

χέχρηνται T, μόνοι ἰατροί; xal ὅμως τῶν εὖ φρονούντων οὐδεὶς μέρος τῆς 
^ ^N — M ἰατριχῆς χαλέσει εἶναι τὸ φλεβοτόμον, εἴ γε τὸ μὲν σῶμα, τὸ φλεβοτόμον, 

τὸ ὃξ ἀσώματον, T, ἰατριχή" οὐδέποτε ὃς τὸ σῶμα τοῦ ἀσωμάτου μέρος 

ὃεν οὖν ὁ παραλογισμὸς προῆλῦεν; λέγω τοίνυν, διότι τὸ ζητούμενον 
1 εἰρήματι παραλθλείπται" ἔδει τὰρ αὐτοὺς οὕτως εἰπεῖν: ὅτι πᾶν 

: i^ 

4 

" rede at tts T τέχνη ὴ ἐπιστήμη, ἐὰν μὴ ἡ ἑτέρας τέχνης 7, ἐπιστήμης 
ἢ μέρος 7, μόριον T, ὄργανον, αὐτῆς τῆς χεχρημένης T, μέρος 7, μόριόν ἐστι 
7, ὄργανον. ἀλλὰ μὴν χαὶ δυο, τη οὐδευία ἄλλη τις χέχρηται T, μόνη ἢ 

φιλοσοφία" ταύτης ἄρα τῆς Xpajievas μέρος T, μόριόν ἐστιν 7, ὄργανον. 
^ 

ἀλλὰ wav» οὐχ ἔστι ΕΝ ἢ μόριον T, λογιχή, ὡς δέδειχται". ὄργανον ἄρα 
' gr 

ἐστί. xal ἐν τούτοις ἢ ἀγωγὴ τοῦ πρώτου λόγου. δεύτερος λόγος τοιαύτην 

ἔχων τὴν ἀγωγήν: f, λογικὴ προβάλλεται ὑπὸ τῆς φιλοσοφίας" πᾶν τὸ προ- 

βαλλόμενον ὑπό τινος μέρος ἐστὶ τοῦ προβάλλοντος" ἢ λογιχὴ ἄρα ὡς προ- 

βληϑεῖσα ὑπὸ τῆς φιλοσοφίας μέρο ς αὐτῆς ἐστι. ψευδὴς δὲ χαὶ οὗτος ὁ 
v B λόγος χαϑέστηχεν" | αὐτίχα γοῦν ὁ μὲν χαλχεὺς ἑαυτῷ (ἄχμονα) προβάλλεται 5v 

xai 6 τέχτων, εἰ τύχοι. σφῦραν, χαὶ οὐδέτερον οὐδετέρου μέρος ἐστί. xai 

οἱ υὲν τῶν Στωϊχῶν λόγοι τοιαύτην ἔχουσι τὴν ἀγωγήν, δειχνύναι ἐπειγό- 

usyot τὴν λογικὴν μέρος οὖσαν τῆς φιλοσοφίας. 

Οἱ δὲ τῶν [Περιπατητιχῶν λόγοι, τρεῖς ὄντες τὸν ἀριϑωόν, τοιαύτην 
ἔχουσι τὴν ἀγωγήν, οἱ πρεσβεύοντες εἶναι ὄργανον τὴν λογιχήν. χαὶ ὃ μὲν 

πρῶτος αὐτῶν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" ἐὰν mot, φασί, δύο τέχναι xal χέχρητα! 

Ἢ ἑτέρα τῷ ἀποτελέσματι τῆς ἑτέρας, ἢ χεχρημένη χρείττων ἐστὶ τῆς ἀποτε- 

λεσάσης" οἷον ὡς ἔχει ἐπὶ χαλινοποιητιχῆς xal ἱππιχῆς" ἢ μὲν γὰρ χαλινο- 

E c. ὡς 

ποιητικὴ χαλινὸν ἐποίησεν, ἢ ὃδὲ ἱππιχὴ τούτῳ ἐχρήσατο’ οὐχοῦν ἄρα ἢ 

irre ὡς χεχρημένη τῷ ἀποτελέσματι τῆς χαλινοποιητιχῆς χρείττων αὐτῆς 

ὑπάρχει. οὕτω xai 7, χυβερνητιχὴ ναυπηγιχῆς ἐστι τιμιωτέρα, διότι τῷ 

l αὐτόν ὃ πρόχειται M 4 ἡ) ἐστὶν M (ef. p. 14,30) 6 "Apaxoz] Phaenom. 44 

Ü σιδώνιοι M ἰϑύτατα M ναυτήλονται M 12 τοῦτο M! 14 an 

καλέσαι 10 λέγει M! 27 ἄχμονα ex Philoponi, qui dicitur, de arte logica 

disputatione inserui (vide Praef.) 29 δεικνύντες M! 30 μέρος M*: ὄργανον Μ' 

Ὁ] τρεῖς ὄντες scripsi: τριῶν ὄντων M 33 φασί scripsi: φησί M an χρῆται 

24 χρεῖττον M 
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πλοίῳ χέχρηται | χυβερνητιχὴ ἀποτελέσματι ὄντι τὴς γαυπηγικῆς. εἰ δὲ 

τοῦτο, ἐπειδὴ ἢ μὲν φιλοσοφία ποιεῖ τὴν Nares χέ ἔχρηνται δὲ αἱ ἄλλαι 

πᾶσαι τέχναι τῷ ἀποτελέσματι τῆς λογιχῆς. οἷον ἰατρική, γραμματιχή, 

ῥητορική, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν αἱ παραπλήσιοι τέχναι, εὑρεϑήσεται ἄρα ἢ 
5 φιλοσοφία τῶν ἄλλων τεχνῶν τῶν χεχρημένων τῷ ταύτης προβλήματι, λέγω 
δὴ τῇ λογικῇ.» & 4 χρείττους τῆς φιλοσοφίας, ἐπεὶ ἀτοπίας πάσης ἐστὶν 

ἐπέχεινα: τίς γὰρ ἂν εἰς τοσαύτην ἔλϑοι ἀναίδειαν ὥστε τὴν μητέρα ὅλων 
τῶν τεχνῶν χείρονα ὀνομάσαι τῶν χατὰ μέρος Hou ὧν; εἰ μὴ | οὖν μέρος 16r 

ἐστὶ διὰ τὸ ἄτοπον τοῦτο, ὄργανον ἄρα ἐστὶ τῇ ur ἢ λογυκή. . xal 

10 ἐν τούτοις ἢ ἐπαγωγὴ τοῦ πρώτου eR €. δεύτερον ἐπιχείρημα 

τοιαύτην ἔχον τὴν ἀγωγήν: τὸ μέρος τῷ ὅλῳ τὴν in ϑέλει ἔχειν ὕλην 
xal τὸ αὐτὸ τέλος: 1; λογιχὴ οὐδὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἔχει τῷ ὅλῳ, φημὶ δὴ 

τῇ φιλοσοφίᾳ, οὐδὲ τὸ αὐτὸ τέλος" T, λογιχὴ ἄρα οὐχ ἔστι μέρος τῆς φιλοσο- 
ἑχατέραν τῶν προτάσεων, xoi 

ἊΝ 
^ οἵας ἀλλὰ ὄργανον. χατασχευάσωμεν δὲ 

τὸ “ TR NU WIN T Dthv nv. Éyet cO 15 τὴν u&v μείζονα οὕτω τὴν λέγουσαν ὅτι τὸ μέρος S αὐτὴν ὕλην ἔχει τῷ 

ὅλῳ χαὶ τὸ αὐτὸ τέλος λέγοντες οὕτως: ὅτι ἀληϑές ἐστι τὸ λεγόμενον" 
, - ^ ^ , M Led 5 4 [d Ὑ 

αὐτίχα γοῦν τὸ διαιτητιχὸν μέρος ἐστὶ τῆς ἰατριχῆς τὴν αὐτὴν. ὕλην ἔχον 
- 5 € * 3 “4 , , , ' ' *, M , -T ' (2 , 

τῇ ἰατριχῇ. τὰ ἀνυρώπινα σώματά φημι, xal τὸ αὐτὸ τέλος, οἷον τὴν ὑγίειαν " 

ἀυφότερα γὰρ τὴν ὑγείαν πραγματεύονται. ἔρρωται ἄρα τέως ἣ μείζων 
M 

90 πρότασις. οὐχ ἥχιστα δὲ xai fj ἐλάττων ἔρρωται ἣ λέγουσα ὅτι ἢ λογιχὴ 
»*N οὐδὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἔχει τῷ ὅλῳ οὐδὲ τὸ αὐτὸ τέλος: χατὰ ἀλήϑειαν 

» ΄ *, * LES ^ -Ὁ- ^ ^ 5 ' “ * m— 5 

γὰρ οὐχ ἣ αὐτὴ ὕλη τς xai φιλοσοφίας, ἀλλὰ τῆς μὲν λογικῆς εἰσιν 

αἱ φωναί, τῆς δὲ φιλοσοφίας τὰ πράγματα, ὡς ὁρισμὸς δηλοῖ 0 λέγων bec 
1 

PE 

γνῶσιν εἶναι ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων. ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν τὸ αὐτὸ 
2 ἔλος ἑχατέρας ἐστίν, ἀλλὰ τέλος μέν ἐστι φιλοσοφίας ἣ ἐξομοίωσις ϑεῷ τῷ σι 

χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώποις, ὡς εἴρηται, τῆς δὲ λογικῆς f, τῆς ἀποδείξεως 
γένεσις. εἰ τοίνυν ἑχατέρα τῶν προτάσεων εὖ ἡμῖν συλλελόγισταί πως, 

χαὶ τὸ συμπέρασμα πῶς οὐχ ἂν εἴη ἀληθές, xai ἐν τούτοις 1j ἀγωγὴ τοῦ 
δευτέρου λόγου. | τρίτον ἐπιχεί pupa xdi αὐτὸ τοιαύτην ἔχον τὴν ἀγωγήν" 16v 

50 ἴδιον μέρους ἐστί, φασί, τὸ δι’ αὑτὸ παραλαμβάνεσϑαι, ὀργάνου δὲ τὸ OU 

ἕτερον παραλαμβάνεσϑαι. εἰ OR ἢ λογικὴ οὐ OU ξαυτὴν παραλαυβάνεται 

ἀλλὰ OU ἕτερον, διὰ τὴν ἀπόδειξιν, τὸ ὃὲ OU ἄλλο παραλαμβανόμενον τοῦ 

δι’ ὃ παραλαμβάνεται ὄργανόν ἐστιν, ἢ λογιχὴ ἄρα οὐχ ἔστι μέρος τῆς 

φιλοσοφίας ἀλλ᾿ ὄργανον. ὅτι δὲ οὐ OU ἑαυτὴν παραλαμβάνεται $, λογιχὴ 

35 ἀλλὰ OV ἕτερον, διὰ τὴν ἀπόδειξίν φημι, δῆλον ἐντεῦϑεν: ἢ φύσις οὔτε 
πάντα ἡμᾶς ἔχρυψεν, ἐπεὶ ἀδύνατον ἣν ζητοῦντας ἡμᾶς εὑρεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
υὴἣν πάντα ἡμῖν ἐφανέρωσεν, ἐπεὶ ἄτοπον ἦν χαὶ περιττὸν τὸ ζητεῖν, ἀλλὰ 
τὰ μὲν δείξασα τὰ δὲ χρύψασα ζητητιχοὺς ἡμᾶς χαὶ peus ἀπετέλεσεν. 
Εὐη τας. οὖν ἢ ἡ} ὡς μεθόδους ἡμῖν παρέχουσα, OU ὧν εὑρίσχειν 

3 Adyiaic] an SUE 6 τῇ λογικῇ Seripsi: τῆς λογιχῆς M ante χρείττους 

lac. signavi; conicias χείρων οὖσα. νῦν δὲ αἱ ἄλλαι τέχναι οὔχ εἰσι 14 ἑχάτερα M 

15 οὕτω] an τούτων ἢ 22 τῆς .. λογικῆς Philop.: 7| . - λογιχὴ M 22 εἰσιν] 

ἐστιν M 26 ὡς εἴρηται] spectat suum in Isagogen comm. 96 πάντα scripsi: 
πάντως M 
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δυνησόμεϑα τὰ ὑπὸ τῆς φύσεως χεχρυμμένα" διὰ 1ὰρ τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς Octy- 
ϑέντων ἡμῖν τὰ μὴ δειχϑέντα εὑρίσχομεν. χαλῶς οὖν ἄρα συλλελόγισται 
΄ - [1d NU IE d , e ^ 10m - » Ἢ ΄ 

ἡμῖν ὅτι δι᾿ ἕτερον παραλαμβάνεται ἣ λογιχὴ χαὶ διὰ τοῦτο ὄργανον ἂν χληϑείη. 

Ὅτι ὃς εὖ λέγουσιν οἱ Περιπατητιχοί, δείξωμεν xai ἡμεῖς δι’ 
"^ , 2. Ten οἴ : ns 2 ca THES ΡΟ λόγων ὄργανον οὖσαν τὴν λογιχήν, ἐπισφραγίζοντες τοὺς ἤδη εἰρη 

Q^ e 0. o c c Lj 

[ὦ 

4 (n. 

e e c v 

, λόγους ὡς ἀληϑείας μετέχοντας. τὸ μέρος συμπληρωτιχόν ἐστι τῆς οὐσίας 

τοῦ πράγματος" ἀμέλει τοι παρὸν μὲν σώζει τὸ ὅλον ἀπὸν δὲ φϑείρει" ἢ 
, ' - ^ ^F, — AJ , ΄ 

φιλοσοφία χωρὶς τῆς λογιχῆς δύναται ϑεωρηϑῆναι χατὰ φύσιν ϑεωρητιχή 
, L4 ^ » 5 » , ^ , IS 

τε οὖσα xal πραχτιχή" ἢ λογικὴ dpa οὐχ ἔσται μέρος φιλοσοφίας | ἀλλ᾽ lir 
v $45 e v e - e 4 - - 5^ , 

ὄργανον. ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, ἡμεῖς οἱ ἄνϑρωποι τῆς λογιχῆς ἐδεήϑημεν 

πρὸς ἀπόδειξιν, τῆς ὃὲ ἀποδείξεως εἰς χατάληψιν τῶν χεχρυμμένων. ἔστι 

δὲ xal ἕτερον λόγον χατασχευαστιχὸν τοῦ αὐτοῦ εἰπεῖν τοιοῦτον" τὸ ὄργανον 
ἀναιρούμενον οὐχ ἀναιρεῖ τὸ ὅλον, ὡς ἔχει ἐπὶ σχεπάρνου xal τεχτονιχῇς 

΄ * , “» » - * , ΄ , 

(τὸ γὰρ σχέπαρνον ἀναιρούμενον οὐχ ἀναιρεῖ τὸν τέχτονα)" ἢ λογιχὴ ἀναιρου- 
μένη οὐχ ἀναιρεῖ τὴν φιλοσοφίαν: ἢ λογικὴ ἄρα ὄργανον τῆς φιλοσοφίας. 

L7 , : , - -^ ΄ » , - E 
χαὶ ἔστι τὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα τοῦτο τῇ δυνάμει τῷ προλαβόντι, διαφέρον τῇ 

διαφόρῳ ἐπιβολῇ. 
Ot E m. - Π & - a Ἁ - by D ) £ pL ES x. 

t u£v οὖν τῶν [Περιπατητιχῶν xat τῶν Στωϊχῶν λόγοι τοῦτον ἔχουσι 
M , [4 ^ - , M , 3,3 » m ' v 

τὸν τρόπον, 6 δὲ ϑεῖος [ἰλάτων xal μέρος αὐτὴν οἴεται εἶναι xal ὄργανον, 
ὅϑεν οὐ δεῖται χατασχευῇς" ἀμφότεροι γάρ, φησίν, ἐμοὶ νιχᾶτε" διὰ τοῦτο 

γὰρ ἐπιχειρήματα εὐπορεῖτε ἑχάτεροι, διότι ἢ λογιχὴ τῆς φιλοσοφίας χαὶ 
μέρος ἐστὲ χαὶ ὄργανον, καὶ ἀληϑεύετε, ἄνδρες, χαὶ μάχεσϑε πρὸς ἀλλήλους 
μὴ μαχόμενοι: χαὶ γὰρ μέρος ἐστὶ xal ὄργανον. χαὶ μὴ νουίσητε χατὰ 

M , ^ , M bl » AJ a » , , ^ vr op 

τὸ αὐτὸ λέγειν ps τοῦτο" xax! ἄλλο γὰρ xai ἄλλο μέρος ἐστὶ xal ὄργανον, 

ὡς ἔστι ἐπὶ χειρὸς ἐξετάσαι τὸν λόγον xal τοῦ ξέστου" xol γὰρ f, χεὶρ xol 

μέρος ἐστὶ xal ὄργανον, μέρος μὲν τοῦ ὅλου σώματος ὄργανον δὲ δόσεως 
M , e , ^ ΄ , M 4 ἢ , 2 2 ^N ' xai λήψεως. διοίως xal ὁ ξέστης xai μέρος xal ὄργανόν ἐστι" ἐπειδὴ γὰρ 

, 

διττὸς ὃ ξέστης, ὁ uiv μετρῶν ὁ δὲ μετρούμενος, δυνατὸν μέρος μὲν εἰπεῖν 

τὸν μετρούμενον ὄργανον δὲ τὸν μετροῦντα. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων ἐδεί- 
[d » 2 ' ' 3 34 oM ' » ' 74 - 1 d 

ξαμεν ὅτι οὐχ ἀπειϊχὸς τὸ αὐτὸ χατ ἄλλο xai ἄλλο xai μέρος εἶναι lo 

xal ὄργανον, οὕτω xal ἐπὶ τῆς λογικῆς οὐδὲν ἄτοπον ἡμῖν συμβήσεται 
λέγουσιν αὐτὴν εἶναι χαὶ μέρος xai ὄργανον: ὄργανον μὲν ὅτε ἐν ψιλοῖς í ἱ ἱ T 

, - E e Y e C2 PA , - Qr 
χανόσι ϑεωρεῖται, ὡς ὅτε εἴπω ὅτι Ex δύο χαϑόλου χαταφατιχῶν χαϑόλου 

χαταφατιχὸν συνάγεται συμπέρασμα᾽, μέρος ὃὲ ὅτε μετὰ τῶν πραγμάτων 

αὐτῶν παραλαμβάνεται, ὡς ὅτε εἴπω ὅτι “ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητος, τὸ αὐτο- 

χίνητον ἀϑάνατον, T, ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος᾽. xal πάλιν ᾿ πᾶν δίχαιον ἀγαϑόν, 
πᾶν ἀγαϑὸν x«Àóv, πᾶν ἄρα δίχαιον x«óv'. xal ἄξιον ϑαυμάσαι τόν τε 

΄ , - 2 , Πλάτωνα xai ᾿Αρ'στοτέλη, xal τοῦ μὲν ᾿Αριστοτέλους ὡς χωρίσαντος xad 
, v ^ , mA , ἐφευρόντος ἄνευ πράγματος τοὺς xaxóvas, [ἰλάτωνος δὲ χωρὶς xavovov 

8 ϑεωρεϑῆναι M ϑεωριτιχή M 10 ὡς εἴρηται] p. 16,25 18 τοῦτον 
ex τούτων corr. M! 19 Πλάτων] cf. Plotin. I, 2,5 p. 21 20. 22 νιχᾶται et ἀλη- 

ϑεύεται M! 90 ἀπειχῶς M 
Comment, in. Arist, XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. p 
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τῇ ἀποδείξει" οἱ γὰρ παλαιοὶ ἀποδεῖξαι μὲν ἠδεισαν, ἀπόδειξιν 

Ob ποιῆσαι [ἀντὶ τοῦ μέϑοδον ἀποδειχτικήν] οὐχ ἡδεισαν, ταὐτὸ πάσχοντες 

τοῖς χεχρηνένοις μὲν ὑποδήμασι, σχυτοτομεῖν Ob ἀγνοοῦσι. χαὶ οὐ διὰ τοῦτο 

χείρονα τὸν Πλάτωνα τοῦ ᾿Αριστοτέλους οἰητέον, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον xod 
$^ 

χρείττονα' οὐδὲ γὰρ ἀποδειχνὺς ἐχεῖνος τῆς. Αριστοτέλους ἀποδειχτιχῆς 
5 ΧΙ i i i 

εὶ usüó0oo ἐδεήϑη, ἀλλὰ τοὐναντίον ᾿Αριστοτέλης τῆς ΠΙλάτωνος ἀποδείξεως. 

οὕτω γοῦν xoi “Ὅμηρος χαὶ ced οὐχ ἐδεήϑησαν οὔτε τοῦ [Περὶ 

ποιητιχῆς "Aptacoxéhoos οὔτε τῆς ᾿Ερμογένους τέχνης, ἀλλὰ τοὐναντίον 

αὐτοὶ τούτων ἐδεήϑησαν, ἵνα τὰς μεϑόδους συστήσονται ἐχ τῶν συγγραμ- 

10 μάτων αὐτῶν. τοῦτο πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας, ἐπειδὴ | xal περὶ 87 
; ρος T, ὄργανον τῆς φιλοσοφίας, χαὺῦ- ^ ^ -- , 

τῆς ζητήσεως τῆς λογιχῆς, πότερον με 

ἔστηχεν. 

᾿Αρχὴ τῆς ε΄ ϑεωρΐίας. 

Exe) διὰ τὰς Κατηγορίας ἀνήλϑαμεν ἐπὶ τὴν λογικήν, διὰ OE τὴν 

15 λογικὴν ἐφ’ ὅλην τὴν ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίαν, διανύσαντες τὴν περὶ τού- 

των ϑεωρών, εὖ φέρε λοιπὸν τὴν περὶ αὐτοῦ τοῦ προχειμένου, τοῦτ᾽ ἔστι 

τῶν Κατηγοριῶν, ζήτησιν ποιησώμεϑα, μνησϑέντες τῶν ἐν τῷ δεχάτῳ 

χεφαλαίῳ ἡμῖν εἰρημένων: ἐν ἐχείνῳ γὰρ μεμαϑήχαμεν ὡς δεῖ ἑχάστου 

᾿Αριστοτελιχκοῦ συγγράμματος ἕξ τινα προλαβεῖν, σχοπόν τέ φημι xal χρείαν 

90 xal τάξιν ἀναγνώσεως, ἔτι δ᾽ αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς xal συγγραφέα xol τὴν 

χαλουμένην διασχευήν. οὐχοῦν ταύτην τὴν προϑυμίαν ἔχοντες ἀρξώμεϑα 

ἀπὸ τοῦ σχοποῦ, ἐπειδὴ πρὸς αὐτὸν ἅπαντα τὴν RCM pu δημοσιεύ- 

οντα τὴν προαίρεσιν τοῦ προχειμένου συγγράμματος. οὐ μία τοίνυν ΤΣ 

δόξα περὶ τοῦ σχοποῦ τῶν Kar γοριῶν, ἀλλὰ τοσαῦται γεγόνασι δόξαι, ὅσα 
τὰ ὄντα χαϑέστηχε" τριττὰ δὲ ταῦτα, Tj ἘΠ ΤΥ ἣ vedere ἢ φωναί, xol 

' a τὰ μὲν πράγματα ϑεόϑεν παράγεται, τὰ ὃὲ νοήματα ὑπὸ τοῦ vob, ot δὲ 
φωναὶ ὑπὸ τῆς ψυχῆς. εἰς τοσαῦτα τοίνυν χαὶ ὁ σχοπὸς μερίζεται. τῶν 

(δὲ) διαφόρων αἱρέσεων τοῦτον μεριζουσῶν τρεῖς γεγόνασιν αἱρέσεις περὶ τοῦ 

σχοποῦ, xol ἢ μὲν ἔλεγεν περὶ φωνῶν μόνων διαλέγεσθαι τὸν ᾿Αριστοτέλη, 

30 εἰς ἣν ἦν ὁ Πορφύριος, ἢ δὲ περὶ μόνων πραγμάτων, εἰς ἣν ἣν ὃ Epuivos, 
$, 0b περὶ μόνων νοημάτων, | εἰς ἣν ἦν ᾿Αλέξανδρος. wai ἕχαστος τούτων 18v 

μάρτυρα τῆς οἰχείας δόξης τὸν ᾿Αριστοτέλη προεβάλλετο, [Πορφύριος μὲν ὡς 

λέγων τὸν ᾿Αριστοτέλη περὶ φωνῶν διαλέγεσϑαι ἐπιστοῦτο τὸν ἑαυτοῦ λόγον 
ed Pl ix τῆς ἐπιγραφῆς" ἐπιγέγραπται γάρ, φησί, τὸ σύγγραμμα Κατηγορίαι, οὐ- 

M ^N er , », 

35 δὲν ὃὲ ἕτερόν ἐστι χατηγορία ἢ τὸ χατὰ ἄλλου, ἀγορεύεσϑαι" τὸ δὲ ἀγο- 
t € — » Ó -Ὁ- » , ^ , 

ρεύεσϑαι φωνῇς ἴδιον" περὶ φωνῶν dpa xal μόνον διαλαμβάνει. χαὶ ὅλως 

οἱ γὰρ παλαιοὶ] cf. Arist. vit. p. 441,10 Rose 1.2 εἴδεισαν M. (bis) 2 ἀντὶ -- 

ποδειχτιχήν delevi ταὐτὸ Arist. vit.: ταυτὶ M ὃ οὐδὲ] οὔτε M 11.18 τῶν 

iN: MM p-l2id8 20 αἰτίαν τῆς scripsi: ἂν xal M (cf. p. 12,971) 22. αὐτὸν 

scripsi: αὐτὴν M 98 δὲ inserui τούτων M 20 pr. ἦν superser. M 

93 λέγων scripsi: λέγοντα M 
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, ἐξ '᾿ - - - 1 , * ἐξ αὐτῶν τῶν ϑυρῶν τ gist 6 φιλόσοφος τὴν προαίρεσιν, λέγων 
δμώνυμα λέγεται, τὸ OS λέγεται οὐχ ἐπὶ πραγμάτων ἀλλ᾿ ἐπὶ φωνῶν 
λαμβάνεται: ὥστε xal ἐντεῦϑεν ἔστιν ἑλεῖν ὅτι περὶ φωνῶν αὐτῷ 6 σχοχός, 
e ^ - ΄ e - ὅϑεν xoi διαιρεῖ αὐτάς, ἡνίχα φησὶν τῶν λεγομένων τὰ μὲν κατὰ συμ- 

ι P) ^ » - - , " - πλοχὴν λέγεται τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῆς, τῶν λεγομένων ἐπὶ φωνῆς 
εἰωϑότων ὀνομάζεσϑ ὁ δὲ 'LEouivos οἰόμενος αὐτὸν περὶ ὧν ὀνομάζεσϑαι. ὃ δὲ "Eppivos οἰόμενος αὐτὸν περὶ πραγμάτων 
διαλαμβάνειν πιστοῦται τὸν λόγον αὑτοῦ ἐχ τοῦ τὸν ᾿Αριστοτέλη πανταχοῦ 

^ -» ’ ^ , * τῷ εστι προσρήματι χεχρῆσϑαι, ὅπερ ἐπὶ πραγμάτων εἴωϑε λέγεσϑαι. 
* , , 5^ ' x«t οὐ μόνον, φησίν, Sx τούτου ἔστι πιστώσασϑαι τὸν λόγον, ἀλλὰ xal ix 

“Ὁ ^ , — " 
M τῆς διαιρέσεως τῆς παραδεδομένης ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τῶν ὄντων, ἔνϑα φησὶ 

τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐν ὑποχειμένῳ, τὰ δὲ χκαϑ'᾽ ὑποχειμένου 
τινὸς λέγεται, ὡς δῆλον ὅτι περὶ πραγμάτων ἐστὶν αὐτῷ 6 σχοπός. χαὶ 

, , » x IS t - , e e Y , - , μήτις ἀπορήσῃ πρὸς τὸν 'Epuivov λέγων ὅτι ὅσον ἐπὶ τούτῳ τῷ λόγῳ 
΄ T - 29! ΄ ' - : - ; n 

συμβήσεται εἶναι τὸν σχοπὸν τοῦ Αριστοτέλους περὶ φωνῶν, τῶν φωνῶν 

αὐτῶν οὐσῶν: ἐρεῖ γὰρ ἴσως τις πρὸς αὐτόν, ὑπὲρ ᾿ Ερμίνου τὸν λόγον ποι- 

. 

19 

ούμενος, ὅτι αἱ φωναὶ xal ot λόγοι οὐ λέγονται χυρίως εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 19: 
γίγνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχουσιν, ὡς μαϑησόμεϑα. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος ὑπολαμ- 
βάνων αὐτὸν περὶ νοημάτων διαλέγεσθαι, ἐξ ἕχα τ λαμβάνον τὰς ἀφ- 
ορυὰς χατεσχεύαζΞε τὸν ἑαυτοῦ λόγον" φησὶ γὰρ ὅτι ἀμφότεροι ἐμοὶ νιχᾶτε, 

ὡς ἐχ διαιρέσεως δείξωμεν: τῶν ὄντων τὰ μὲν μόνως ἀγγέλλει, τὰ δὲ 
, 5 , ' MAN * ' , *, ^ €T 

μόνως ἀγγέλλεται, τὰ ὃὲ xal ἀγγέλλει xai ἀγγέλλεται. μόνως μὲν οὖν 

ἀγγέλλουσιν at φωναί, μόνως δὲ ἀγγέλλονται τὰ πράγματα, ἀγγέλλει δὲ χαὶ 
τὐὐτ τις τὰ dengue ἀγγέλλει uiv Jap τὰ πράγματα, ἀγγέλλεται δὲ 

ὑπὸ τῶν φωνῶν: οὐχοῦν μέσα ἐστὶ τὰ νοήματα τῶν τε φωνῶν χαὶ τῶν 

πραγμάτων. λέγετε δὲ ὑμεῖς ὅτι περὶ φωνῶν xal περὶ πραγμάτων ζητεῖ, 
μέσα δὲ τούτων τὰ νοήματα, ὁ Oi περὶ τῶν ἄχρων διαλαμβάνων περὶ τῶν 

μέσων διαλαυβάνει: περὶ νοημάτων ἄρα αὐτῷ ὃ σχοπός. εὐπορξῖ δὲ ὃ 
᾿Αλέξανδρος χαὶ ἄλλου λόγου τοιούτου: τοσοῦτόν φησιν ὅτι περὶ νοημά- 
των ἐστὶν αὐτῷ ὃ σχοπός, ὅτι ἐν τῷ τέλει τῶν Κατηγοριῶν φησιν ὑπὲρ 

μὲν οὖν τῶν προτεϑέντων γενῶν ἱχανὰ ταῦτα. εἰ τοίνυν περὶ 
γενῶν, ὡς εἴρηται, ἐστὶν αὐτῷ 6 σχοπός, οἷὸς ὃὲ πάλιν f; λογιχὴ οὐ τὰ 

* - - , 1 » - , - - 
πρὸ τῶν πολλῶν (ϑεολογίας γὰρ ἔργον τοῦτο), οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς πολλοῖς 

, Ἁ - *, M ' , ' Ἁ hl * — - ' 

(φυσιολογίας γὰρ τοῦτο), ἀλλὰ τὰ ἐννοηματιχὰ τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς xal 

ὑστερογενῆ, πῶς οὐχ ἔσται αὐτῷ ὃ σχοπὸς περὶ νοημάτων ἐνταῦϑα, εἴ γε 

λογική ἐστιν ἢ μετὰ χεῖρας πραγματεία: xoi οὕτω μὲν αἱ τρεῖς αἱρέσεις 
: "TAM 2E "mninbtenm “ —P Ξ, T t ϑεῖος 19 τὸ οἰχξιὸν | ες αὐτοῦ τοῦ φιλοσόφου πιστουμξναι προϊξσαν. 0 OZ ὕξιος ὺν 

᾿Ιάμβλιχος, ἐπιγενόμεν ὕστερον, φησὶ πρὸς αὐτοὺς ὅτι μάχεσϑε, ἀν- ὑβλιχος, ἐπιγενόμενος ὕστερον, φησὶ πρὸς τοὺς ὅτ χ δ, 

ὕρωποι, μὴ μαχόμενοι" xal γὰρ xai ἀληϑεύετε xai οὐχ ἀληϑεύετε- ἀλη- 

ϑεύει γὰρ ἕχαστος ὑμῶν λέγων τοῦτον εἶναι τὸν σχοπὸν τοῦ ᾿Δριστοτέλους, 
i 4 

4 ὅϑεν scripsi: ὅτε M 4 τῶν λεγομένων... p. 1216 10 φησὶ] indiligenter 

reddit p. 1 ^ 20'sq. 13 ἀπορήσῃ scripsi: ἀπορήσοι M 19 ad ἐμοὶ in mrg. 

add. ἡμῖν M! νιχᾶται M! (eorr. m?) 29 λέγεται M? 29 φησιν] p. 11 ^ 15 

30 

cf. 

ΠΣ 
ταῦτα] τὰ εἰρημένα Arist. 31 ὃ σκοπός] in mrg. ὁ λόγος M! 21 "IdpQA.] 

El. p. 190,14 98 μὴ pey.] μηχανόμενοι M! (corr. m?) 
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ψεύδεται δέ, ὅτι τοῦτον λέγει xal μόνον [ἢ περὶ φωνῶν μόνως εἴρηται ἣ 
περὶ νοημάτων μόνον ἣ περὶ ΤΡ ον βόνον]. ὥσπερ εἴ που δριζόμενός 
τις τὸν ἄνϑρωπον εἴποι αὐτὸν ἢ ζῷον μόνον εἶναι ἣ λογιχὸν 7| ϑνητὸν 

μόνον. ἀληϑεύξι μέν, ἐπειδὴ ταῦτα ἔστιν 6 ἄνθρωπος, ῳΞύδεται δὲ ἕν 

ξἕχαστον μόνον εἶναι λέγων τὸν ἄνϑρωπον: οὕτω xal ὃ περὶ φωνῶν μόνον 

ἢ περὶ πραγμάτων T, περὶ νοημάτων μόνον οἰόμενος τὸν ᾿Αριστοτέλη λέγειν 
χατορϑοῖ τι xal οὐ χατορϑοῖ" κατορθοῖ ufy, ἐπειδὴ ὑεριχῶς πως ἥψατο τοῦ 

σχοποῦ, οὐ χατορϑοῖ δέ, ἐπειδὴ μὴ τελείως ἡδυνήϑη ἀποδοῦναι τὸν σχοπὸν 

σι 

τοῦ συγγράμματος: ἔστιν οὖν τῷ ὄντι ὁ σχοπὸς τοῦ ᾿ Δριστοτέλους οὔτε 

10 περὶ φωνῶν μόνον οὐτε περὶ νοημάτων μόνον οὔτε περὶ πραγμάτων μόνον, 
ἀλλὰ περὶ τῶν τριῶν ἅμα, φωνῶν, νοημάτων, πραγμάτων" οὐδὲ γὰρ δυνα- 

τὸν περὶ ἑνὸς διαλεχϑῆναι ἄνευ τῶν λοιπῶν. 

Καὶ ὅτι τὸς οὕτως ἔχει, ἐρωτήσωμεν τοὺς περὶ φωνῶν xol μόνον 
* Ze M *, Ü --Ξρὸ 6 0t 6! - * DA £X ^ bj oT. οἱ 

λέγοντας αὐτὸν ζητεῖν ὅτι οἱ βουλόμενοι τὸν ᾿Αριστοτέλη διαλεχϑῆναι περὶ 
15 φωνῶν, περὶ ποίων ἄρα το τι ἀσήμων T, σηυαντιχῶν; ἀσήμων μὲν 

οὐδαμῶς" γραμματιχῆς γὰρ ἴδιον τὰς τοιαύτας | σχοπεῖν, οἷς οὐδὲν διαφέρει 20r 

τὸ σχινδαψός χαὶ “Ὅμηρος χατὰ χλίσιν. οὐχοῦν εἰ μὴ περὶ ἀσήμων ἐστὶν 

αὐτῷ ὁ λόγος, περὶ σημαντίκῶν ἄρα. ἀλλ ἐπειδὴ ai σημαντικαὶ φωναὶ 

πραγμάτων εἰσὶ σημαντιχαί, x«i περὶ πραγμάτων ἄρα ζητεῖ’ ταῦτα δὲ ἄχρα, 

περὶ τῶν ἄχρων διαλεγόμενος xai τὰ μέσα «spt- [Ὁ] (07 
] 20 ὡς ἄνω δέδειχται" ὁ 

λαμβάνει, ἅπερ ἐστὶ τὰ νοήματα" xal περὶ Eier ἄρα ἐστὶν αὐτῷ 0 

λό ὄγος. οὐχοῦν ἔχομεν ἀναφανὲν ἡμῖν τέως τοῦτο, ὅτι ὁ περὶ φωνῶν δια- 
M λεγόμενος xai περὶ νοημάτων xai περὶ πραγμάτων διαλέγεται. παλιν ot 

΄ 

περὶ πραγμάτων λέγοντες εἶναι τὸν σχοπὸν xol μόνων τῷ ᾿Αριστοτέλει 

95 ἐρωτῶσιν ἡμῖν ἀποχρινέσϑωσαν’ πῶς περὶ TERI των αὐτὸν λέγετε διαλέγε- 
cx 

σϑαι; dpa περὶ πραγμάτων ἣ πράγματα T, ὡς ὑπὸ φωνῶν ups 
5 

00 δήπου coms αὐτὸν περὶ πραγμάτων T, πράγματα ἔχειν τὸν σχοπὸν ἐν 

τούτῳ πρώτης γὰρ τ ττος ἔργον ἐστὲ τοῦτο. οὐχοῦν ὡς ὑπὸ φωνῶν 

σημαινομένων. Xo mi ταῦτα" οὐ δήπου γὰρ δαχτύλῳ δείχνυσι ταῦτα 
80 φιλοσοφῶν: οὐχοῦν xal περὶ φωνῶν ἐστιν αὐτῷ ὃ λόγος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

σημαίνουσι τὰ πράγματα at φωναὶ διὰ μέσων eum xoi περὶ νοημά- 

τῶν ἐστὶν ἄρα αὐτῷ φροντίς. καὶ πάλιν ἀναπέφανται ἡμῖν τὸ ἐξ ἀρχῆς, 

ὅτι 6 περὶ πραγμάτων διαλεγόμενος χαὶ περὶ τῶν λοιπῶν διαλέγεται. 

ἀλλὰ δὴ χαὶ οἱ περὶ νοημάτων euet αὐτὸν ἔχειν τὸν σχοπὸν εἰς μέσον 

35 ἀγέσϑωσαν: ἐρωτητέον γὰρ αὐτοὺς ὅτι oi zu νοημάτων Hue τὸν 

᾿Αριστοτέλην διαλαβεῖν, ποίων ἄρα νοημάτων; ἂρα τῶν ἐπὶ ψιλῇ ἐπινοίᾳ: 20v 
οὐδαμῶς, οὐχοῦν τῶν σημαινόντων. τί σημαίνουσι δέ; τὰ πράγματα" 
δῆλον ἄρα ὅτι καὶ περὶ πραγμάτων διαλέγεται. χαὶ ἐπειδὴ μὴ μόνον ση- 

[4 μαίνουσιν, ἀλλὰ χαὶ σημαίνονται ὑπὸ τῶν φωνῶν, δῆλον ἄρα xal περὶ 

2 ἢ περὶ — πραγμ. μόνον delevi 7 τι] an τεῦ ἐπειδὴ scripsi: ἢ M 11 οὐδὲ] 
οὔτε M 15 βούλεσϑαι M 20 δέδειχται] p. 19,94 25 λέγετε] λέγεται M 

29 lac. signavi; inseras zat ἄλλως" ὁ περὶ πραγμάτων διαλεγόμενος δῆλον ὅτι χρώμενος 

φωναῖς τὰ πράγματα σημαινούσαις (cf. El. p. 190,27) 
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τὸ —- 4 ΄ ' SN , LES m Η͂ ΄ 

φωνῶν διαλεχϑήσεται. xol ἄλλως" εἰ δέδειχται ὅτι μέσα τὰ νοήματα 
— , , ' -Ὁ , * - 5 ^ ^ , 

φωνῶν xal πραγυάτων, ὁ περὶ τῶν μέσων Ou -γόμενος πῶς οὐ διαλεχὃ ἡ- 
νυν e ΄ ' 

ὡς &Otily O GO40x0G [0r i 
De -- 
o X τούτων τοίν (n« σεται xul περὶ τῶν ἄχρων: 

τῶν Κατηγοριῶν περὶ φωνῶν xoi νοημάτων χαὶ m ίτων. φωνὰς μὲν 

cx 

* 7 ^ - ΝᾺ -T , ^ ' 

οὖν ἢ φωναὶ σχοπεῖν γραμματιχῆς ἔργον, νοήματα Oi ἣ νοήματα τῆς περὶ 
- , , ^ τ-" ΄ p ^ ΄ 

ψυχῆς πραγματείας, πράγματα δὲ ἢ πράγματα τῆς npáne φιλοσοφίας" “ἢ ' i !| I ἢ i r ; i 

ἐπεὶ τοίνυν τὸ παρὸν βιβλίον οὔτε πρώτη ἐστὶ φιλοσοφία οὔτε ψυχῆς i i ; /. i 
* , * T ΄ 

ϑξωρία οὔτε γραμματικὸν σύγγραμμα, οὐ το st τὰ πράγματα ἢ mpá- 
΄ ᾿ » , 34 

ματα οὐδὲ τὰ νοήματα ἢ νοήματα οὐδὲ τὰς φωνὰς Tj φωναί, ἀλλὰ σχο- 
D Ih T ΠῚ t 1 ? 

10 πήσει τὰς φωνὰς ὡς σημαινούσας πράγματα διὰ μέσων νοημάτων. οὐχοῦν 

σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν διαλεχϑῆναι περὶ φωνῶν πράγματα σημαινουσῶν a er] ; li 

διὰ μέσων νοημάτων, xui ἁπλῶς εἰπεῖν, περὶ φωνῶν xal πραγμάτων xai 
' Ἁ " ^ ^ Jd : 

τοηματῶν διαλέγεται χατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν. 

᾿Αλλ οὔπω zie y τέλξιον τὸν τῶν Κατηγοριῶν Gxoxóv: xal γὰρ xol 
^ » MJ ν ΄ 

15 τὰ ᾿Αναλυτιχά, τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ π 
e , [rd 5 y ἑρμηνείας, | ὅ ἐστι τὸ π 

τερὶ συλλογισμῶν πραγυατεία, xai τὸ [Περὶ 

οτάσξεων σύγγραμμα, τοιοῦτον τὴ τ τὸν 2]r o o S τὴ m 

σχοπόν. οὐχοῦν πρὸς χωρισμὸν τούτων ῥητέον ὅτι ἐχεῖνα uiy περὶ συν- 

ϑέτων φωνῶν διαλέγεται, τοῦτο ὃὲ περὶ ἁπλῶν. ὅϑεν λεχτέον τὸν σχοπὸν 
εἶναι τῶν Κατηγοριῶν περὶ ἁπλῶν φωνῶν πράγματα ἁπλᾶ σημαινουσῶν 

20 διὰ μέσων ἁπλῶν νοημάτων. ἀλλὰ πάλιν οὐδὲ οὕτως ἔχομεν τέλειον τὸν 

σχοπὸν τῶν Κατηγοριῶν: xal γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ Περὶ ἑρμηνείας περὶ ὀνόματος 
xai ῥήματος διαλέγεται ὁ ᾿Αριστοτέλης" ταῦτα δὲ ὡμολόγηται εἶναι παρὰ 
πᾶσιν ἁπλαῖ φωναὶ πραγμάτων ἁπλῶν σημαντιχαὶ διὰ μέσων ἁπλῶν νοημά- 

των. οὐχοῦν πρὸς χωρισμὸν τούτων προσϑετέον ᾿ χατὰ τὴν πρώτην ϑέσιν, 

25 ἐχείνων τῆς πρώτης ϑέσεως μὴ οὐσῶν, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς: δευτέρας ϑέσεως. 
ἀλλ ἵνα μάϑωμεν τίς ἢ πρώτη ϑέσις χαὶ τίς ἢ δευτέρα ϑέσις, ἔνϑεν 

ἀρξώμεϑα" ἰστέον τοίνυν ὅτι ἢ φύσις χοινωνιχὸν τὸν ἀἄνϑρωπον Σβοἠλέτο 
προαγαγεῖν: οὐχοῦν τοῦτον ἔχουσα τὸν σχοπὸν χαὶ τὸ διαλέγεσθαι αὐτῷ 

ὧι 

Ἁ Ὁ ὦ ἢ σ ^ ^, - , , $, Ἃ -' 

δεδώρηται, ἵνα σημᾶναι δύνηται τοῖς πέλας τὰ πράγυατα. οὐχ dy δὲ 
30 χοινωνεῖν οὕτως ἠδύνατο, εἰ μὴ xal χατὰ τὰς φωνὰς ἢ χοινωνία ἦν, ὃν 

à 
- 

τρόπον οὐδὲ οἱ διαφόρους ἔχοντες νόμους τῆς αὐτῆς εἶναι δύνανται πολι- 
τείας. χοινωνία δὲ τῶν φωνῶν ἔνϑεν ἐγένετο" χορὸς σοφῶν ἀνδρῶν συν- 
ελυϑὼν ἑχάστῳ πράγματι ἴδιον ἀφώρισεν ὄνομα, xai τὸ μὲν ἐχάλεσαν οὐσίαν 
τὸ Oi συμβεβηχός, xai ἁπλοῖς πράγμασιν ἁπλᾶ ἔϑεντο τὰ ὀνόματα, | xal 21v 

C - € δ ον zl [0] c e 35 οὕτω παρὰ πᾶσιν χαραχτηρίζεται. αὕτη λέγεται πρώτη ϑέσις. 
, Ἁ 

ξώρων τὰ μὲν τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν τεϑέντων ὀνομάτων ἐπιδεχόμενα ἄρϑρα, c1 Qe 

oO Qv Q^ (^. e Q- μὴ ἐπιδεχόμενα ἀλλὰ χαὶ χρόνον σημαίνοντα, ἐχάλουν τὰ μὲν ὀνόματα 
ρήματα. χαὶ ἐχάλουν ταύτην δευτέραν ϑέσιν. ἐπεὶ οὖν τί ἐστιν πρώτη 9 σις 

i i [ 
A] , , * ^ 

xai τί δευτέρα μεμαϑήχαμεν, εἴπωμεν οὕτως" ὅτι σχοπός ἐστι τῶν Κατη- 

40 γοριῶν διαλεγχϑῆναι περὶ ἁπλῶν φωνῶν πραάγυατα ἁπλᾷ σημαινουσῶν διὰ 
ed 1 ΠῚ ΠῚ 

22 ὁμολόγηται Μ 91 οὐδὲ] οὔτε M 96 τεϑέντων seripsi: τεϑέντα M 

ἄρϑρα scripsi: πᾶσιν M (cf, Amm. in Cat. p. 11,16) 
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ἔσων ἁπλῶν νοημάτων χατὰ τὴν πρώτην ϑέσιν. χαὶ ἐν τούτοις ἐστὶν 

ό 
Χρήσιμον δέ ἐστιν πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν" ἢ γὰρ φιλοσοφία τὰ ὄντα 

διδάσχειν ἐπαγγέλλεται. τὰ δὲ ὄντα ὑπὸ τὰς δέχα χατηγορίας ἀνάγονται" 
5 χρήσιμον dpa τὸ βιβλίον πρὸς τὴν φιλοσοφίαν. [εἰ ὃὲ χαὶ δοχεῖ τὸ ση- 

3 - *, [4 * Ἁ , 5 ) Li ? c , e ) μεῖον (ἀνάγειν ὑπὸ) τὰς χατηγορίας, ἀλλ οὖν χαϑ᾽ ἕτερον τρόπον ὑπ 
*, - * b jJ -» , ἐς ΄ A - [4 C , A AJ - A , ΞΟ Pe 

αὐταῖς ἐστι’ τὸ γὰρ σημεῖον ἀρχή ἐστιν, fj δὲ ἀρχὴ τῶν πρός τι, τὸ δὲ 
πρός τι ua τῶν κατηγοριῶν. χρησιμεύει OE πάλιν χαὶ εἰς ἀπόδειξιν. ἣ 
6i ἀπόδειξις εἰς ἑχάτερον μέρος τῆς φιλοσοφίας ἐστίν, εἴς τε τὸ ϑεωρητι- 

10 χὸν χαὶ πραχτιχόν, ἵνα τὰ μὲν φαινόμενα διὰ τῆς ἀποδείξεως ἐν τῷ ϑεω- 
ῃ 

ρητικῷ πρεσβεύσωμεν ὡς ἀληϑῆ, τὰ δὲ ἐν τῷ πραχτιχῷ. ἀγαϑὰ διαπρα- 
Pere cQ 
ξώμεϑα. 

᾿Επιγέγραπται δὲ τὸ βιβλίον Κατηγορίαι, τῷ τῆς κατηγορίας ὀνόματι 
, 

ἐνταῦϑα οὐ δηλοῦντες τὴν ἐπὶ ἐγχλήματος δίχην, ἀλλὰ σημαίνοντες τὸ χατά 

15 τινος ἀγορεύεσϑαι: τῶν γὰρ ὄντων τὰ μὲν μόνως | ὑπόχεινται, ὡς τὰ 29r 

ἄτουα, τὰ ὃὲ μόνως χατηγορεῖται, ὡς τὰ γενιχώτατα, τὰ Oi μέσα xal ὑπ- 

ἄλληλα, ἅτινα χαὶ ὑπόχεινται xal χατηγορεῖται. ἐπεὶ οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης 

ἐνταῦϑα περὶ τῶν γενιχωτάτων διελέγετο, ἐπέ νι τὸ βιβλίον Κατηγορίας, 
οὕτω χαλῶν τὰ γενιχώτατα γένη. εἰχότως" γὰρ χαὶ ἄλλα χατηγοροῦνται, 

90 ἀλλ οὐ δήπου χαὶ xac τηγορίαι λέγονται, ὅτι ἐδ ἀχραιφνῶς μετέχουσι τοῦ 

χατηγορεῖσϑαι, ἀλλὰ xal ὑπόχεινται. τὰ δὲ γενιχώτατα, ἅτε μόνως χατη- 

γορούμενα μηδέποτε ὃξ ὑποχείμενα, εἰχότως χατηγορίαι χλήϑήσονται. xai 
μὴ ἀπορήσῃ τις λέγων διὰ τί ἀπό) ρα μὲν Κατηγορίας, legt χατηγοριῶν 

& οὐχ ἐπέγραψεν: ἐρῶ γὰρ πρὸς αὐτὸν ὅτι, ὡς ἂν εἴποι τις, βουλόμενος 
ὡματοποιῆσαι τὸν λόγον χαὶ u [51] ῶ c δι᾿ αὐτοῦ σημᾶναι τὰ πράγματα ἐχρήσατο 

τοιαύτῃ ἐπιγραφῇ. οὕτω γοῦν. πρὸ αὐτοῦ ὃ [Πλάτων ἐπέγραψε ἐπ 
᾿Αλκιβιάδης, χαὶ μετὰ τοῦτον ᾿Αριστείδης τὰ ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν ἐγχώμια 

οὐχ Ὑπὲρ αὐτῶν ἐπέγραψεν, ἀλλὰ τοῖς ὀνόμασι τῶν ἐγχωμιαζομένων ἐπέ- 
Ἡ γραψεν, Θεμιστοχλῆς εἰπὼν xal Περικλῆς χαὶ Κίμων χαὶ Μιλτιάδης, ὡς 

80 τῶν λόγων, ὡς εἴρηται, σημαινόντων τὰ πράγματα χαὶ WEcupeus αὐτά. 
CLASES SEINE RO T Aa EE EE i e LE e 3 T LTCONE DE f Ἐπ ἐς μήτις ὃς ἐπιγράψῃ [Περὶ γενῶν, ὥσπερ ὁ ᾿Αρχύτας [γένη] ἐπέγραψε τὰς 

Κατηγορίας- | τὰ γὰρ γένη ἐννοηματιχά ἐστιν, ὥς φησιν ὃ Πορφύριος ἐν τῷ 22» 
, δῶν Περὶ γένους ᾿οὐδὲν ue περιέχει περιττὸν οὐδὲ ἐλλεῖπον ἢ τοῦ γένους (— 

, ) e € — e ^ 7 

ρηϑεῖσα ὑπογραφὴ τῆς ἐννοίας᾽. 2 υὴἣν Πρὸ τῶν τόπων τις τὰς Κατηγο- 

35 ρίας (η.υ 
ὃς 

πιγράψῃ, ὥσπερ ot πολλοὶ BA αΨψαν" οὐ μόνον γὰρ πρὸ τῶν Tóxov 

ἐστὶ τὸ παρὸν βιβλίον, ἀλλὰ χαὶ TM τοῦ [Περὶ ἑρμηνείας χαὶ τῶν ἄλλων. 

χαὶ ἐν τούτοις τὰ τῆς ἐπιγραφῆς. t 

"Apa γνήσιόν ἐστι τοῦ παλαιοῦ τὸ βιβλίον T, οὔ; τινὲς piv οὖν νοϑεύ- 

ουσι τὸ βιβλίον διὰ τέσσαρας αἰτίας, ὧν ἢ πρώτη τοιαύτην ἔχει τὴν ἀγω- 

4 ἐπαγγέλεται M ὃ-ὃ εἰ---χατηγοριῶν delevi 6 ἀνάγειν ὑπὸ inserui 

13. 14 conicias co9 .. ὀνόματος... δηλοῦντος .. σημαίνοντος, sed fort. δηλοῦντες et σημαί- 

γοντες Scripsit, quasi praecederet ἐπεγράψαμεν 23 ἀπορήσῃ scripsi: ἀπορήσοι M 

21 τοῦτον Scripsi: τὸν M ᾿Αριστείδης) III p. 433 Dindorf 90 εἴρηται] p. 20,18 

] ᾿Αρχύτας] cf. El. p. 132,26 γένη delevi 32 Π|ορφ.] Isag.- p. 3,19 
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γήν᾽ τοσοῦτον, φασί, νόϑον ἐστὶ τὸ βιβλίον, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ὁμωνύμων χαὶ 
συνωνύμων ἐμνημόνευσεν, ἐν ὃΣ τῇ Φυσιχῇ τῶν ὁμωνύμων χαὶ τῶν συν- 
ὠνύμων χαὶ τῶν ἑτερωνύμων χαὶ τῶν πολυωνύμων, ὡς δῆλον ὅτι νόϑον 
ἐστὶ τὸ βιβλίον ὡς μὴ συνῳδὰ τον τοὶς ἐν τῇ Φυσιχῇ εἰρημένοις. 

» ^ , e - b - "Ww ,F νι 5 πρὸς τοῦτό φαμεν ἡμεῖς ἢ ὅτι οὐχ ἐδεήϑη ἢ παροῦσα διδασχαλία πλὴν 
Ὁ , ". ᾿ - Ld , * , 

τῶν δύο τούτων, χαὶ διὰ τοῦτο αὐτῶν CPV euge Eod τι πὸ jode 
zi 

- , ^ e €- ' v * γραμμῆς μέμνηνται, ot διὰ τούτων xot ed dte NO τὰ ὄντα" τὸ 
Ἁ e , 5 ^ «re , 

γὰρ ὁμώνυμον ἐναντίον ἐστὶ πολυωνύμῳ τὸ OR συνώνυμον τῷ ἑτερωνύμῳ:" 
ἊΝ , hi 

e , Y» 

ώνυμον ἕν μόνον ὄνομα σημαίνει πολλὰ Oi πράγματα, τὸ € 

M 10 τὸ μὲν γὰρ 

0E ἄλλο τὸ ivi ἔπαλιν πολλὰ μὲν ὀνόματα ἕν δὲ πρᾶγμα. πάλιν τὸ συν- 2 

ώνυμον τοῦ ἑἕτερωνύμου διαφέρει, χαϑὸ τὸ μὲν συνώνυμον ὀνόματος χαὶ 

[οὐ] | πράγματος χοινωνεῖ, τὸ δὲ ἑτερώνυμον οὐδετέρου. χαὶ f, μὲν ἀγωγὴ 38: 
τῆς πρώτης αἰτίας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. δευτέραν αἰτίαν προβάλλονται 

^ Bi , » 

ὃ βιβλίον, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν λέγε 

VS 

15 τοιαύτην" τοσοῦτόν φασιν ὅτι νόϑον ἐστὶ τ 
- EM Ej — ' M o h] ^N 

τὴν αὐτὴν εἰναι μεταβολὴν xai χίνησιν, ἐν. ὃὲ τῇ Φυσιχῇ καϑολιχωτέραν 
τὴν μεταβολὴν τῆς χινήσεως. ἀλλὰ πρὸς τοῦτο πάλιν ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐ 

, , - , — “Ὁ "ON e d - 

προέχειτο ἐνταῦϑα. αὐτῷ φυσιολογῆσαι: διὸ ὡς μὴ ἔχων τοῦτον τὸν σχηπόν, 
5» ' Y ΄ » ^ , ΄ » ^ ΄ 

ἀλλὰ χαὶ ὡς πρὸς ἀτελεστέρους ποιούμενος τὸν λόγον, οὐχ ἠχριβολογήσατο 

80 περὶ τὴν ἀπόδοσιν τῆς διαφορᾶς τούτων. τρίτην αἰτίαν τοιαύτην λέγουσιν" 

τοσοῦτόν φασιν ὅτι νόϑον βιβλίον, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν τὸ ἐπιστητὸν b 

π ὅτε ων ξῖναι λέγε τῆς ἐπιστήυ, ς ἐν ὃὲ τῇ o: Gtz T ἅμα τὰ πρός τί πρ τξερο ξ est. τῆς &i en Ts. Ξ l Ü UT 0. u.0t τοι προς τι 
V 

4 * - Y ΄ - C 7 Yr - 
φῆσιν εἶναι. ἀλλὰ πρὸς τοῦτο ἔστιν πάλιν εἰπεῖν ὅτι ἐχάτερος Bons τοῦ 

5 ' UJ AJ , ^ [r4 * * ^ e 

δ τυ, ἐστὶν ἀληϑής. τὰ “γὰρ mc ἐστὲ xal ony ἅμα" 
, ^ 

«πρός τι xal ὡς ἔχοντα σχέσιν πρὸς ἄλληλα, οὐχ ἅμα δὲ ὡς 

πράγματα. ἐν μὲν οὖν Φυσιχοῖς λόγοις ἐξετάζων τὴν τ αὐτῶν Gua 

τῇ φύσει λέγει εἶναι τὰ. πράς τι, ἐνταῦϑα δὲ ὡς πράγματα αὐτὰ Baa ἔζων 
^ 

ιῷ σι ga icu 
8 

E QD bs g^ v 

οὐχ Gua αὐτὰ λέγει εἶναι. τετάρτη αἰτίχ" τοσοῦτον, φασί, νόϑον ἐστὶ τὸ 
ιβλίον, ὅτι ἐν piv ταῖς ἄλλαις αὐτοῦ πραγματείας τὴν χαϑόλου οὐσίαν 

το 

80 προτιμᾷ. τῆς μεριχῆς, ἐνταῦϑα ὃξ τὸ ἀνάπαλιν τ μεριχὴν προτάττει τῆς 

χαϑόλου οὐσίας. δυοῖν οὖν ϑάτερον: ἢ πάσας τὰς πραγματείας αὐτοῦ OC 
χαϊον | νοϑεῦσαι 7, τὴν προχειμένην: ἀλλὰ μὴν ἀδύνατόν ἐστιν ἡμᾶς vo- 23v 

ϑεῦσαι πάσας τὰς πραγματείας" τὴν προχειμένην ἄρα δεῖ νοϑεῦσαι. εἰ δὲ 
MI b 

^ , - 

ἱπειν ὅτ' εἰχότ ως 
- »v , »v ΄' M 

τοῦτο, ἔχομεν ζητούμενον. ἔστι OE. πάλιν πρὸς τοῦτο c 
*, — *, , - 

35 ἐν ταύτῃ uiv τῇ πραγματεία τὴν μεριχὴν προετίμησεν οὐσίαν τῆς χαϑόλου, 
^ - » , - - ^ - , 

ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις τὴν χαϑόλου τῆς pspuxzc* ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ παρόντι 
, c , - ' , EMT - 

συγγράμματι ὡς πρὸς εἰσαγομένους ποιεῖται τὸν λόγον, εἰχύότως τῇ mps- 
, * 

πούσῃ τάξει τοῖς εἰσαγομένοις ἐχρήσατο, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐχείνοις 

4 ἐν δὲ τῇ Φυσὶχῇ]} fallitur, neque in Physieis neque in reliquis seriptis haee quattuor 

coniunguntur 8 ὀντα]ῇ an ἐναντία ἢ 13 οὐ delevi 15. 91 φασιν] Ms M 

16 ἐν δὲ τῇ Φυσιχῇ] E 1 p. 22533 sqq. 22 τῇ Φυσιχῇ] cf. El. p. 214,3 

26 πράγματα Ep πρᾶγμα M 28 φησί M 29 ἐν ταῖς ἄλλαις αὐτοῦ πραγρ..] 
cf. Zelleri Ph. Gr. 10 p. 240 sq. 91 ϑάττερον M 



24 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

πρώτων: εἰσαγομένοις yàp πρῶτα τὰ μεριχὰ τῶν χαϑόλου νομίζεται. ἐν 

E ταῖς ἄλλαις πραγματείαις ἅτε δὴ ὡς πρὸς τελειοτέρους τὸν λόγον ποι- 

ούμενος xal ἐπιστήμονας τοῖς χαϑόλου τὴν προσῆν δίδωσι ψῆφον, ics 

xal τῇ φύσει xal τοῖς ἐπιστήμοσι ταῦτα πρῶτα πέφυχεν ὄντα. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

ux μόνον χρὴ ἀνατρέπειν ἀλλὰ χαὶ χατασχευάζειν, φέρε δείξωμεν ἐχ 
πλειόνων λόγων τὸ Ἰνήσιον τοῦ βιβλίου. ὅτι γνήσιον τοίνυν ἐστὶ τοῦ συγ- 

σι 

, ' - , M *, - 

γραφέως τὸ βιβλίον δῆλον ἔχ τε τῆς ὕλης xal τοῦ τέλους xal ix τοῦ με- 

μνῇσϑαι αὐτὸν ἐν ἑτέροις συγγράμμασιν αὐτοῦ γνησίοις τοῦ προχειμένου 
ἜΑ - ^ 93, P] Ld , p» » -- Now 

βιβλίου, ἔνϑα φησὶν “ὡς εἴρηται ἐν Κατηγορίαις. xal ἄλλως" εἰ μὴ δῶμεν 

10 Ἰνήσιον εἶναι τοῦ ᾿Αριστοτέλους τὸ σύγγραμμα, ἀχέφαλος ἔσται ἣ λογιχὴ 
- e ' ^ , ' [d “- -Ὁ * 

πραγματεία" ποῦ γὰρ T, λογιχὴ διαλεχϑήσεται περὶ ἁπλῶν φωνῶν χατὰ 

τὴν πρώτην ϑέσιν; καὶ ἄλλως" εἰ oi μαϑηταὶ | αὐτοῦ χατὰ ζῆλον τοῦ 24r 

οἰχείου διδασχάληυ ἔγραψαν Κατηγορίας, πῶς οὐχ ἔστι δῆλον ὅτι γνήσιον 
αὐτοῦ ἐστι x60s τὸ σύγγραμμα; xai ἄλλως" φασὶν ὅτι εὑρέϑησαν ἐν ταῖς 

15 βιβλοϑήχαις μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ τῶν μὲν ᾿Αναλυτιχῶν μ χαὶ P 
βιβλία, τῶν ὃ 

φερομένη δμώνυμα Ares τοῦ Ἢ 

Q^ 7 
"d - , - 

Κατηγοριῶν β΄, ὦν τοῦ οὐ ἑνὸς ἢ Dey) ἐστιν αὕτη 7 xai 
pou $ ἀρχὴ ἦν “τῶν ὄντων τὰ 

E ἐστιν ὁμώνυμα τὰ δὲ συνώνυμα τὰ πολυώνυμα᾽᾽. οἱ οὖν χριτιχοὶ 

τοῦτο μὲν ἔχριναν ὡς γνήσιον ᾿Αριστοτέλους γέννημα, τὸ δὲ ϑάτερον ἀπεδη- 

90 χίμασαν νόϑον. χαὶ ἐν τούτοις χαὶ τὸ γνήσιον τοῦ βιβλίου. 

Ἢ ὃὲ τάξις τῆς ἀναγνώσεως ἐστὶ τοιαύτη" ἰστέον ὅτι τὰ πράγματα 

χαὶ ἡεωρεῖται χαὶ πράττεται. ἀλλὰ ἀντιπεπονθϑότως ἔχει $ ϑεωρία τῇ 
πράξει" τὸ γὰρ τέλος τῆς ϑεωρίας ἀρχὴ TOME τῆς πράξεως xal τὸ τέλος 

τῆς πράξεως ἀρχὴ "vetat τῆς ϑεωρίας, ὡς ἔχει ἐπὶ οἰχοδόμου" 6 γὰρ 

οἰχοδόμος ἐνθυμεῖται ποιῆσαι χώλυμα ϑαάλπους xal ψύχους. ἀλλ᾿ οὐχ τ᾽ σι 

LA Fo5 - ^, , - *, ? $^* ' b] Y ΄ , 
οἷός τέ ἐστι τοῦτο ποιῆσαι δίχα ὀροφῆς, ἀλλ οὐδὲ τὴν ὀροφὴν δίχα τοί- 

5 ) 

: bc τοίχους δίχα ϑεμελίων, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς ϑεμελίους 
δίχα πρῶτον τοῦ ὀρύξαι τὴν γῆν᾽ xai ἐνταῦϑα μὲν ἔληξεν ἢ ϑεωρία, 
ἐχεῖϑεν ὃὲ ἄρχεται ἢ πρᾶξις. οὕτω xai ὁ γραυματιχός φησιν πρὸς ἕαυ- 
-— “ΕΞ “Μη [4] ^, e τὸ SNP Bj 208 , 5» AF ^N - 30 τὸν ὅτι ἔλαβον τὸ παιδίον, | ὅπως διδάξω αὐτὸ Àóqov* οὐ δύναται δὲ τοῦτο 24v 

- b] ^ - ^ "»Ἅ R5. | ' t δ , [4 , e) 

μαϑεῖν, st uT πρῶτον διδάξω αὐτὸ τὰ ἐξ ὧν σύγχειται ὁ λόγος, τοῦτ 

ἔστι τὰς λέζεις,. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο δύναται εἰδέναι, εἰ μὴ διδάξω αὐτὸ τὰς 
συλλαβάς. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο εἴσεται ἄνευ τῶν στοιχείων. χαὶ ὅϑεν ἔληξεν 
ἢ ϑεωρία, ἐχεῖϑεν ἄρχεται T, πρᾶξις. εἰ τοίνυν βουλόμεϑα ἀποδεῖζαί τι, οὐ 

35 Soviet ὃξ τοῦτο ποιῆσαι ἄνευ τῶν τοιῶνδε συλλογισμῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο 
ἄνευ τῶν ἁπλῶν συλλογισμῶν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ τοιῶσἣε γράφειν ἄνευ τοῦ 
΄ M eroi , 3432 $55 , » - ΄ *, ) »V*5 , 

ἁπλῶς γράφειν, ἀλλ᾿ οὐδὲ τούτους ἄνευ τῶν "passe ἀλλ οὐδὲ ταύτας 
ἄνευ τῶν ἁπλῶν φωνῶν, st γε αἵ μὲν τῆς δευτέρας ϑέσεώς εἰσιν αἱ δὲ 

^ τῆς πρώτης, ἀδύνατον δὲ τὴν δευτέραν εἰδὲν at ἄνευ τῆς πρώτης, πῶς οὐχ 
Ὑ ^ e - ΄ Ld Ll 

40 ἔσται τὸ μὲν προχείμενον πρώτην ἔχον t ὡς περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν 
e Ou)zv0ouc e , Q4 Mem E 2: 3 ΄ ΄ 

διαλεγόμενον τῆς πρώτης ϑέσεως, τὸ δὲ [ leoi ἑρμηνείας δευτέραν τάξιν 

1 πρῶτα] an πρότερα ἢ 9 ὡς εἴρ. ἐν Κατ. cf. El. p. 133,12 30 ex αὐτὸ corr. 

αὐτῶ M τοῦτο scripsi: τὸ M (ef. v. 32.33) 31. 32 αὐτὸ scripsi: αὐτῶ M 
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ὡς διαλεγόμενον περὶ δευτέρας ϑέσεως τῶν ἁπλῶν φωνῶν, τὰ δὲ Πρῶτα 
ἀναλυτιχὰ τρίτην ὡς περὶ τοῦ ἁπλοῦ συλλογισμοῦ διαλαμβάνοντα, τὰ δὲ 

Ὕστερα ἀναλυτιχὰ τετάρτην ὡς περὶ τοῦ τοιοῦὃς συλλογισμοῦ διαλαυβά- 
νοντα, οἷον δὴ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ. 

5 Ἢ δὲ εἰς τὰ μόρια διαίρεσις τοῦ βιβλίου τριττὴ E διαιρεῖ- 
» Ἁ 

ται γὰρ εἰς τὰ πρὸ τῶν χατηγοριῶν xai εἰς αὐτὰς τὰς xam ropías xai εἰς 
τὰ eue τὰς χατηγορίας. xai ἐν μὲν ταῖς χατηγορίαις τοὺς ἀγῶνας 25r 
αὐτοὺς παρ δ τατσι; διαιρῶν τὰς χατηγορίας εἰς Oxo [papás xai ἴδια, ἐν δὲ 

τοῖς λοιποῖς δύο τιήυασι τὰ γρήσιμα πρὸς τὰς χατηγορίας διδάσχει. ἀλλ᾽ 
10 ἰστέον ὅτι τούτων τῶν διδασχομένων τὰ μέν ἐστιν ἀσαφῆ, τὰ δὲ ἀσαφῆ 

μέν, οὐχ ἐπὶ τοσοῦτον δέ ἐστιν ἀσαφῇ ὡς τὰ προλαβόντα, ἀλλὰ δίδωσιν 
΄ - - 5 "ow * * , * - 

ἑαυτὰ ἡμῖν πρὸς γνῶσιν ἀμυδρῶς πως. τὰ μὲν οὖν παντάπασιν ἀσαφῆ 
^ ' - - - m d. 1$ - - 

προεδίδαξεν, ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀγῶσι, τοῦτ ἔστιν ἐν τῇ περὶ τῶν 

φιλοσόφου ξενισϑῶμεν, αγνο- 
4 

e χατηγοριῶν διδασχαλία, λέγοντος ταῦτα το 
1ὅ οὔντες τί ποτέ ἐστι τὰ λεγόμενα. τὰ δὲ xat τι ἀσαφῇ ὕστερον χαταλέ- 

α 
΄ ΄ — 5» ^ , , ἊΨ Ld * 

λοιπεν, ὡς ἡμῶν EX ἀυοδράν τινα περὶ τούτων ἔννοιαν, ὡς εἴρηται. 
οὐχ ἐδίδαξεν OE πάντα ἅμα, τά τε σαφῆ χαὶ τὰ ἀσαφῆ; οὐδὲ ἐν τοῖς πρώ- 
τοις οὐδὲ ἐν τοῖς ὑστέροις, διὰ τὸ μὴ τοὺς νέους ὀχνηροτέρους παρασχευ- 
ἄσαι ἐπὶ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ βιβλίου T, διὰ τὴν τῶν ἐνθυμημάτων βαϑύτητα 

20 T, διὰ EU τῶν λέξεων ἀσάφειαν, T, οὖν διὰ τοῦτο T, ἵνα υἡ ἀπρεπῇ τὸν 

λόγον ἐργάσηται, μεῖζον τῶν ἀγώνων ἣ χαὶ τῶν ἐπιλόγων ποιῶν τὸ προ- 

ofutov. χαὶ ἐν τούτοις χαταπαυέσϑω ἡἣμῖν f, παροῦσα ϑεωρία x«i τὰ mpn- 
λαμβανόμενα τῶν Κατηγοριῶν x«i πάσης τῆς ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίας. 

4 δὴ scripsi: δὲ M 8 αὐτοὺς El: αὐτοῦ M 11 ante οὐχ II litt. eras. M 
2] ἐργάσεται M (corr. m!) μείζων M (corr. m!) 
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ΚΑΤΗΓΌΡΙΑΣ, 

(θεωρία c'.) 

[Περὶ δυ ωνύμων. i t μ 

ν * 

5 p.la1 'Opóvopa λέγεται ὧν ὄνομα μόνον χοινόν, ὁ δὲ χατὰ τοὔ- 
^ *, , Le. 

νομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, οἷον ζῷον. [ i f , i 
* 

Μετὰ τὴν τριπλῆν στοιχείωσιν, τῶν Κατηγοριῶν, τῆς λογιχῆς, τῆς 
pipes ἕλους φιλοσοφίας, φέρε λοιπὸν σὺν ϑεῷ ἁψώμεϑα τῆς χατὰ Aic 

ἐξη) ἥσεως. ἀλλ ἐπειδὴ εὐϑέως ἐν προοιμίοις 6 ᾿Αριστοτέλης δμωνύμων 
στι τούτων ἕχαστον. αλλ 

e 
ex 

- D 4 P NOS 
ἵνα τοῦτο μάϑωμεν, προέλϑωμεν οὕτως" πᾶν πρᾶγμα x«i ἕν & 

10 Due x«i συνωνύμων, φέρΞ εἴπωμεν τί ποτέ 

gt χαὶ πολυ- 
, M e ' ^ » y [4 ^N ^ SY , 

uspíc, wal ὡς μὲν ἕν ὄνομα ἔχει, ὡς δὲ πολυμερὲς λόγον ἔχει. λόγον δὲ 

dxous νῦν ἢ ὁρισμὸν T, ὑπογραφήν. ἐπειδὴ οὖν πᾶν πρᾶγμα xoi ὄνομα 

ἔχει χαὶ λόγον, τὰ πράγματα T, χατὰ πὸ τὰ αὐτὰ χοινωνοῦσ'!, χατὰ τὸ 

15 ὄνομα xol χατὰ τὸν λόγον φημί, T, χατὰ ἄμφω διαφέρουσιν, Tj χατά τι μὲν 

χοινωνοῦσι χατά τι δὲ διαφέρουσι. χαὶ τοῦτο διχῶς" 7| γὰρ χατὰ μὲν τὸ 

ὄνομα χοινωνοῦσιν, χατὰ δὲ τὸν λόγον διαφέρουσιν, Y, τὸ ἀνάπαλιν χατὰ 
μὲν τὸ ὄνομα διαφέρουσι, χατὰ δὲ τὸν λόγον χοινωνοῦσιν. εἰ μὲν οὖν 

χατ᾽ ἄμφω χοινωνοῦσιν, λέγονται συνώνυμα, οἷον ἐπὶ τ τος χαὶ ἵππου" 

20 ταῦτα γὰρ δύνανται λέγεσϑαι συνώνυμα, διότι ζῷα ἄμφω, ἀλλὰ χαὶ ὅρον 
* b! ^ , »v , 

ἔχουσι τὸν αὐτόν, τὸν τοῦ ζῴου φημί, otov τὸ οὐσία τ αἰσϑητιχή. 
ἰ ὃὲ χατὰ ἄυφω διαφέρουσι, ποιοῦσι τὰ ἔτ ποὺς: ἤτοι τὰ ἕτερα. διαφέρει 

& τὸ ἑτερώνυμον τοῦ segun ταύτῃ," ὅτι τὸ μὲν ἑτερώνυμον διαφέρει xol 26r 

χατὰ τὸ ὄνομα χαὶ χατὰ τὸν λόγον, οὐχ ἔτι μέντοι χαὶ χατὰ τὸ ὑποχείμενον, 
5 b ^N i3 * , ^N M ' ' , ' MJ b 

95 τὸ OE ἕτερον παντελῶς ἠλλοτρίωται, λέγω δὴ xol χατὰ τὸν λόγον xol χατὰ τὸ 

ὄνομα. χαὶ χατὰ τὸ ms ἘΣ μξνον, οἷόν ἐστιν ἀνάβασις καὶ χατάβασις: (ἀνάβασις 

τὰρ xoà χατάβασις) xui ἕτερα ἔχουσιν ὀνόματα xoi ἑτέρους λόγους" ἀνάβασις 

3.4 titulos inserui (cf. p. 18,13 M f. 36v) cfc (ante "Aptac.) scripsi: τοῦ M (ef. 

ps1) 24 οὐχέτι ἔτι μέντοι iterata del. M 27 ἀνάβ. yàp xoi xaxd. inserui 
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΄ * - , , v ^ , E 

υὲν ἴσῃ ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν χάτω ἐπὶ τὰ ἄνω πρόοδος, χατάβασις ὃέξ ἐστιν 
M , 

ἢ ἀπὸ τῶν ἄνω ἐπὶ τὰ χάτω πρόοδος. ἀλλ εἰ xai ian ρουσιν ἀλλήλων i 1 i 
M e 

xal χατὰ τὸ ὄνομα xol χατὰ τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οὖν ὅμως χατὰ τὸ ὑποχείμενον 
οὐ διαφέρουσιν: χλῖμαξ γάρ ἐστιν 1 ὑποχειμένη ἀμφοτέροις. xal ταῦτα ἂν 

D 

εἰχότως χληϑείη ἑτερώνυμα. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τούτων ἔστιν ϑεωρῆσαι τὸ 

εἰρημένον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ χαρποῦ χαὶ ax τ ταῦτα γὰρ διαφέροντα χαὶ 
M 

i 

χατὰ τὸ ὄνομα xai χατὰ τὸν λόγον (πρὸς γὰρ τὸ uiv ἤδη πεφυχὸς λέγεται 

ES πρὸς δὲ τὸ μέλλον σπέρμα), jtm ἂν εἰχότως ἑτερώνυμα διὰ 

τὸ ὑποχείμενον ἔχειν ἀμφότερα (ἕν), τὸν σῖτόν φημι. ἕτερα δέ ἐστι τὰ παν- 

τελῶς ἡἠλλοτοιωμένα, [ἀλλ᾿] ὡς τὸ λευχόν, εἰ τύχοι, xoi ὁ ἀνϑρωπος. εἰ 

e E χατά τ' μὲν χοινωνοῦσι xoi xaxd τι διαφέρουσιν, οἷον χατὰ τὸ ὄνομα 
' £v χοινωνοῦσι xarà OE τὸν λόγον διαφέρουσι, ποιοῦσι τὰ ὁμώνυμα, οἷον 

Ὁ Αἴας φωνὴ χοινή ἐστι ERES χατὰ τοῦ Τελαμῶνος xai τοῦ ᾿θιλέως. 
ἀλλὰ τούτων ὁρισμὸς ἕτερός ἐστι" τὸν μὲν γὰρ εἰ βουληϑείηυεν ὁρίσασϑαι, 

εἴποιμεν ἂν Αἴαντα Ἱελαμώνιον | 3x. Σαλαμῖνος μονομαχήσαντα "Excopt 26* 
ἑαυτὸν σφάξαντα, τὸν δὲ ᾿ΟΘιλέως εἴποιμεν ἂν Λοχρὸν ἐξ ᾿θιλέως x«l ὅσα 
τοιαῦτα. εἰ OE χατὰ μὲν τὸν λόγον χοινωνοῦσιν χατὰ ὃὲ τὸ ὄνομα διαφέ- 

ρουσι, ποιοῦσι τὰ πολυώνυμα, οἷον μέροψ, βροτός, ἀνϑρωπος" τούτων ἕχαστον 
ἕνα ἔχει: ὁρισμόν: xoi γὰρ ὃ ἄνϑρωπος ζῷον λογιχὸν xal ὃ μέροψ ζῷον ληγι- 

χὸν χαὶ ὃ βροτὸς ὁμοίως. ὥστε ὃ δρισμὸς ὃ αὐτός, ἀλλὰ τὸ ὄνομα διάφορον. 

Ἱεσσάρων τοίνυν ὄντων, δμωνύμων, συνωνύμων, ἑἕτερωνύμων, πολυ- 

ωνύμων, τῶν δύο μόνων ἐμνημόνευσεν, ὁμωνύμων φημὶ χαὶ συνωνύμων. 

χαὶ ἀξιοῦσιν ἐνταῦϑα ζητεῖν τί δήποτε, τεσσάρων ὄντων, συνωνύμων χαὶ 

OPEN μόνον UyPureDees παρεὶς τ χαὶ ἀποδιδόασι τούτου ΓΝ Q εὶ [0] 
TO 
S e c o 

^ , - ^ , e 2) , 

πρώτην αἰτίαν τοιαύτην: ὅτι ἐμνημόνευσεν τῶν δύο τούτων 6 ᾿Αριστοτέλης 
- ' , τς X m 

ὡς φιλοσύντομος χελεύσας μᾶς προσυπαχούειν τὰ λοιπά" διὰ γὰρ τοῦ 
RUN - 2 ΄ ^ - ᾿ ' Y ^ Qr re , SEC QUAS A 
ενος τῶν εναντιῶν δηλοῦται χαὶ τὸ ἄλλο. οἷο Qo εχάτερας αντιϑξεσεως 

ἕν σχέλος ἔλαβεν" ἀντίχειται γὰρ τὸ μὲν ὁμώνυμον τῷ πολυωνύμῳ. τὸ δὲ 

συνώνυμον τῷ ἑἕτερωνύμῳ. μνηυονεύσας οὖν δμωνύμων ἐχέλευσεν ἡμᾶς 
προσυπαχοῦσαι τὰ πολυώνυμα, μνημονεύσας ὃὲ τῶν συνωνύμων ἐμδλθνας 

ἡμᾶς προσυπαχοῦσαι τὰ ἑτερώνυμα" τῶν γὰρ ἀντιχειμένων μία ἐστὶν ἐπι- 

στήμη. ἣ οὖν τοῦτο ῥητέον T, ἐχεῖνο᾽ ὅτι τούτων μὲν ἐμνημόνευσεν γεω- 
μετριχῷ τρόπῳ, διότι μόνον αὖται αἱ φωναὶ συμβάλλονται αὐτῷ πρὸς τὰς 

Ld χατηγορίας" οὕτως γὰρ xal ὃ γεωμέτ ens πλειόνων οὐσῶν γραμμῶν μόνον 

τῆς περιφεροῦς | xoi τῆς εὐϑείας μέμνηται, ἐπειδὴ χαὶ τούτων μόνον 27 
ki χρῴζει. ἐνταῦϑα μὲν οὖν δμιωνύμων xal συνωνύμων ἐδεήϑη. ἐπειδὴ αἱ 

Ἢ , , — e ? 

χατηγορίαι γένη ἐστὶ γενικώτατα ὡς Ἢ οὖν γένη συνωνύμως τῶν ὑπ 
b αὐτὰ χατηγοροῦνται εἰδῶν, ὡς OE γενιχώτατα γένη ἔχουσιν ρον τὸ ον 

ω 

, ; LEA Mee eT 
ὁμωνύμως xav αὐτῶν φερόμενον. ἐν δὲ ῥητοριχαῖς τέχναις xal ἄλλαις 

6 διαφέροντα scripsi: διαφέρονται M 9 £v addidi 10 ἀλλ᾽ delevi (ef. 31,33 not.) 

13 τοῦ Τελαμῶνος i. e. Aiacis, Telamonis filii 15 σαλαμίνης M ἕχτωρι M 
24 παρεὶς scripsi: παρὰ M 33 an τρόπῳ {χρώμενος συν βάλονται M 

39 αὐτῶν. οχ αὐτὸν corr. M ῥητορικαῖς ἴῃ mrg. Μ": μεριχαῖς Μ 
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παραπλησίως πολυωνύμων xoi ἑτερωνύμων ἐδεήϑη, ἐπειδὴ πῇ 

μὲν διδάσχει ὅτι τὸ αὐτὸ πολλαχῶς ἐ ἔστιν εἰπεῖν, ὅπερ οἰχεῖον πολυωνύμων, 

πῇ δὲ ὅτι δι᾿ ἑτέρων ὀνομάτων τὰ ἕτερα ἔστι δηλῶσαι διὰ τὸ ἘΠ 1 τον χαὶ 

διηρϑρωμένον τῆς διδασχαλίας. ἔτι δὲ τοῦτο ἀναπέφανται ἡμῖν ὅτι πρὸς 

διαλεχτιχὴν μᾶλλον προπαρασχευὴν δρᾷ ταῦτα πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων σι 

φύσιν, τὰ δὲ ὁμώνυμα xal συνώνυμα πραγματειώδη πρὸς ἄλληλα διαφορὰν 
ἔχει, ἣν χαὶ προτίϑεται ὁ φιλόσοφος διδάξαι. 

᾿Αλλὰ πάλιν ζητοῦσι τί δήποτε ὁμώνυμα τῶν συνωνύμων προέταξεν. 

xa( qaot τούτου δύο ΠΣ Ἢ píay μὲν ὅτι τῶν ὁμωνύμων ἐμνημόνευσεν 
10 πρότερον ὡς ἁπλουστέρων: ταῦτα τὸν uta ἔχουσι χοινωνίαν, τὴν χατὰ τὸ 

ὄνομα, τὰ δὲ συνώνυμα χαὶ χατὰ τὸ ὄνομα χαὶ χατὰ τὸν λόγον ἔχουσι 
τὴν χοινωνίαν, ὡς εἴρηται. ἐπειδὴ οὖν τὰ ὁμώνυμα ἀπλούστερά ἐστι, τού- 
τοῦ χάριν προέταξεν αὐτά" del γὰρ mpocepsóst f, μονὰς τῆς δυάδος. ὃδευ- 

τέρα αἰτία τοιαύτη" ὅτι τῶν ὁμωνύμων πρότερον ἐμνημόνευσεν, διότι τὸ ὃν 
15 γενιχώτερον ὃν τῶν xoci yp διωνύμως φέρεται xaz αὐτῶν, αἱ δὲ 

n jopíat συνωνύμως τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ | εἰδῶν x qopoüvcut* ἐπειδὴ οὖν 9v 

τὰ ὁμώνυμα τοῦ γενιχωτέρου ἐστί, φημὶ δὴ τοῦ ὄντος, τούτου χάριν mpo- 
ἔταξεν τὴν περὶ τῶν ὁμωνύμων διδασχαλίαν. χαὶ ἐπειδὴ χαλῶς εἴρηται 

"2 
ἡμῖν ἢ αἰτία e ἧς χρείας τῶν uvruovsolüivtoy ἐν τῷ προοιμίῳ, ἀλλὰ 01 ἐκ X pst ER ye peau - D p you yer] T 

v σεσαφήνισται, χαταπαύσωμεν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν. «ἡ 20 χαὶ τῆς τάξεως T7 

ἀναγνῶμεν δὲ τὴν λέξιν τοῦ συγγραφέως, ἵνα ἐχάστων ἀποδῶμεν τὴν 
ἐξήγησιν. 

(θεωρία ζ΄.) 

p.lal ᾿Ομώνυμα λέγεται. 

b Δῆλος ἐχ ϑυρῶν αὐτῶν ὁ ᾿Ιαμβλίχειος σχοπὸς 6 λέγων ὅτι xol περὶ τῷ [2n 

- 

φωνῶν χαὶ νοημάτων xai πραγμάτων ἐστὶν αὐτῷ ὁ σχοπός. εἶπεν γὰρ 
ὁμώνυμα, ἅτινα ὁμώνυμα χαὶ πράγματά ἐστι xat σημαίνονται ὑπὸ φωνῶν 
διὰ μέσων νοημάτων. οὕτω μὲν οὖν διὰ τῶν ὁμωνύμων δέδειχται ὅτι 

^ - - - 9 *, Ld , *, ^ * ^ *» ^ , 

περὶ τῶν τριῶν ἔστιν αὐτῷ ὃ σχοπός. ἀλλὰ μὴν xai ἐχ τοῦ λέγεται 
ξᾺ M πὶ φωνῶν xal ἐπὶ νοημάτων Qa 30 ἔστιν ἑλεῖν τὸν Gxomóv* τὸ γὰρ λέγεται xai 

^ M b ' ^ ΧΕ ΡΣ LA - e MJ ^ , M , 

χαὶ ἐπὶ πραγμάτων &gapuolst οὕτω γὰρ τὸν βαρβαρίζοντα xal σολοιχί- 
ζοντά φαμεν χαχῶς λέγειν, τὴν φωνὴν μεμφόμενοι. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸν 

ἡλίϑιόν φαμεν χαχῶς λέγειν, τὴν διάνοιαν μεμφόμενοι. ἀλλὰ μὴν ὁμοίως 

χαὶ τὸν ψευδόμενόν φαμεν χαχῶς λέγειν, τῶν πραγμάτων χαταγιγνώσχοντες. 
- 3 , ' , ^ - ^ , - [4 29/ 35 εἰ τοίνυν τὸ λέγεται χατὰ τῶν τριῶν φέρεται, ἐχρήσατο δὲ αὐτῷ ὃ ᾿Αρι- 

ὃ τὰ ex τὸ corr. M 4 ἔτι scripsi: εἰ M 9 προπαρασχευὴν ex προπαρασχευεῖν 

corr. M 6 ἄλληλα scripsi: ἄλλην M 7 προστίϑεται (sed c eras.) M 

9 φασι] φησι M 12 εἴρηται] p. 26,19 21 λέξιν scripsi: τάξιν M ἑχάστων 

scripsi: ἑχάστην M 29 tit. inserui (cf. p. 26,3) 25 ἰαμβλίχειος El.: ἰαμβλίχιος M 

91 ἐφαρμοῖ M 91. 92 σολυχίζ. M 94 χαταγιγνώσκ. scripsi: xal γιγνώσχ. M 
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, - ^ , v ^- m ' - - ^ *, - f 

στοτέλης ἐνταῦϑα, πῶς οὐχ ἔστι δῆλον ὅτι περὶ τῶν τριῶν ἐστιν αὐτῷ ὁ 

σχοπός: χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ἐχφάνσεως τοῦ σχοποῦ. 

Ζητοῦσι δέ τινες | ὅ τι δήποτε εἶπεν ὁμώνυμα xal οὐχ δμώνυμον 28r 
ἑνικῶς. χαί φαμεν ὅτι εἰχότως’ T, γὰρ ὀιωνυμία τοὐλάχιστον ἐν δύο 

5 πράγμασι ϑεωρεῖται. πάλιν ζητο ἰρηχὼς ὁμώνυυα πληϑυντιχῶς 

PETITS τὸ λέγεται, ὅπερ ἐστὶν ἑνιχόν. xat 
M ' ' ' 

χύν ἐστι σχῆμα, ciu uzyov xat παρα ΠᾺ λάτωνι χαι παρα ῥήτορσι, φημὶ 

(20 u.2Yy ὅτι τὸ τοιοῦτον αττι- 

^ 

δὲ τὸ πληϑυντιχοῖς οὐδετέροις ἑνιχὰ συντάττειν ῥήματα. ἢ οὖν τοῦτο, ἢ 

τι ἔχουσι τὰ ὁμώνυμα τὴν ταυτότητα, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν χοινωνίαν τοῦ ὀνό- ea 

10 ματος, xal τούτου χάριν ὡς περὶ ἑνὸς διαλθγόμενος διὰ τὴν ταυτότητα τοῦ ΓΕ 

Qc γόματος ἐνιχῆ χθηθοιενος φωνῇ εἶπεν λέγεται, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ὁμώνυμα 

πολλὰ πράγματα ὄντα ἑνὶ ὀνόματι ὀνουάζονται. χαλῶς ὃὲ εἴπεν τὸ λέγεται" 
σ ^ ' Ἀ UN , , , , a , , b ^ 

ὅπου. μὲν γὰρ xm. αὐτὸς ὀνοματοϑέτης γίνεται, τότε τὸ λέγω τίϑησιν T, τὸ 
€ - 

χαλῶ: οὕτω xai ἐν τοῖς Τροτέροις ἀναλυτιχοῖς λέγει" ᾿ ὅ 

15 ὃν διαλύεται ἢ πρότασις - τῷ γὰρ ὄντι αὐτὸς πρῶτος τὸ μέρος τῆς προ- 

τάσεως pov ὠνόμασεν. ὅτε δὲ συνε!ϑισωμένον τῇ παλαιὰ χρήσει λέγει 
ὄνομα, τότε τίϑησι τὸ λέγεται T, τὸ χαλεῖται, ὥσπερ χἀνταῦϑα πεποίηχεν 
2 , - - ^N 

ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων, οὐχ ἀνασχόμενος σφετερίσασϑαι xà τῶν παλαιῶν: οὐδὲ 
ΣΝ 2 ὑδ T - ^ -Ὁ xL 5*3) LA M 3; € zr δὲ 

γὰρ αὐτὸς ἦν πρῶτος πατὴρ τῆς λέξεως, ἀλλ ἤδει χαὶ παρ᾽ “Ομήρῳ χει- 

20 μένην αὐτήν, ἔνϑα gast περὶ τῶν Αἰάντων 
ἴσον ϑυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμο!. 

, Y. eM 7. "o » , M Pr em ΄ , * ον 

ἰστέον δὲ ὅτι ὅ ἐστιν ἀμφιβολία ἐν τοῖς λόγοις, | τοῦτό ἐστιν ὁμωνυυία ἐν 38» 
- , — κ ^ , 

τοῖς ὀνόμασι" T, Ἴδῃ ἀμφιβολία ἐν τοῖς λόγοις ϑεωρεῖται χατὰ τὴν διάφορον 
^ 7 c 

Gtt(U fv, οἷον ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος ἐγώ σε ἔϑηχα δοῦλον 

[v] σι 

T D 

v , ) €T e ^ ὄντα ἐλεύϑερον᾽. δύναται! OR ἢ παροῦσα λέξις xaxd διάφορον στιγμὴν ποῦ 
* ^ ^ eo Cos ^ ^ , , * , ?, τ ᾿ιὶ ὦ "EM 

μὲν δηλῶσαι ὅτι ᾿ ἐγὼ δοῦλόν Gs ὄντα, ἐποίησα ἐλεύϑερον᾽, ποῦ ὃὲ δηλῶσαι 
65 , , v , ^ x * v ὅτι ᾿ἐγώ σε ἐλεύϑερον ὄντα, ἐποίησα δοῦλον᾽ - εἰ μὲν γὰρ εἴποιμεν οὕτως 

[4 » ^ * - ^ *, 

ἐγώ σε ἔϑηχα δοῦλον, ὄντα ἐλεύϑερον᾽, τοῦτο δηλοῖ ὅτι dx ἐλευϑέρου 
^ - 2? , $ «1 » e σ , , » ^ ,»*5 , 

δοῦλον ἐποίησα, εἰ ὃὲ εἴποιμεν οὕτως ὅτι ἐγώ σε ἔϑηχα, δοῦλον ὄντα, ἐλεύ- 

0). 80 ϑερον᾽, τοῦτο δηλοῖ ὅτι δοῦλον ὄντα ἐλεύϑερον ἐποίησα. 

? * 

p.lal 'Qv ὄνημα μόνον χοινόν. 

γ͵ - 5 “.Ω ’ eo ^ 93 , * ' ' p OUR » ΔΝ 

“ητοῦσιν ἐνταῦϑα τινες ὁτι οιᾶ τι εἰπὲεν ὧν χαὶ μὴ εἰπὲν 00. ἀλλ 

4 * , 5» -" σ , ^ ' ΄ , 

εστιν προς τουτηὺς εἰπειν τι Ξπειοὴ τὰ ὁμα 
-* i] *, - -* *, , 

μασι ϑεωρεῖται, τούτου ; (ity εἶπεν ὧν xai οὐχ εἶπεν οὗ. ἰστέον OS ὅτι 
᾿] 

yop τοὐλάχιστον ἐν δύο πραγ- 

35 τὸ ὧν δοχεῖ μὲν ἀναφοριχὸν εἶναι ἄρϑρον, οὐχ ἀναπέμπει δὲ ὑπὸ τὸ λεγό- 

μενον, ἀλλὰ πρὸς τὸ νοούμενον, τοῦτ᾽ ἔστι πραγμάτων χαὶ οὐχ ὀνομάτων" 
* € , [4 , - ΄ , d 

εἰ γὰρ ᾿ὧν ὀνομάτων᾽, εὑρεϑήσονται τῶν ὀνομάτων ὀνόματα, ὅπερ ἄτοπον. 

1 αὐτὸ M V ῥήτωρσι M 12 ὠνομάζ. M 14 [Ipoz. dva.] A 1 p. 24* 16 

16 συνηϑισμ. M 18 σφετερήσασϑαι M 19 ἤδει ex εἴδει corr. M 

20 φησὶ] P 720 21 ἔχοντες ὁμώνυμοι correxi: ἔχον xà ὁμώνυμα M 28 ἡ 

M* εἰ M! 2. 29 εἴποιμεν scripsi: εἴπομεν M 29. 30 ἐποίησα (bis) M*: ἐποί- 

σεν M! 
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p.121 ^Qv ὄνομα μόνον xotvóv. 

, ὑπ ? , 2 5 , , » e le , 

Tí φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης; ἐν ὀνόμασι μόνον ἢ ὁμωνυμία; χαίτοι γε 

5 x«i ἐν τοῖς ῥήμασίν ἐστιν: αὐτίχα γοῦν τὸ ἐρῶ ῥῆμα Ov ὁμώνυμόν ἐστιν" 
, AJ A i 'N , ' Q3 V ^N ' M » , 

σημαίνει γὰρ ποτὲ μὲν τὴν ἐρωτιχὴν διάϑεσιν ποτὲ ὃὲ τὴν λεχτιχὴν ἐνέρ- 
Ἵξιαν. ὁμοίως τὸ ὁρῶ ὁμώνυμόν ἐστι’ χαὶ γὰρ xol τὸ ϑεωρῷῶ χαὶ τὸ 

βλέπω σημαίνει. εἰ τοίνυν xai ἐν τοῖς ῥήμασίν ἐστιν | ἢ δμωνυμία, τί 29r 
δήποτε εἶπεν ὧν ὄνομα μόνον; πρὸς τοῦτό φαυεν ὅτι διττὸν τὸ ὄνομα" 

10 τὸ μὲν πτωτιχόν, ὃ χαὶ τοῖς γραμματιχοῖς ἔϑος χαλεῖν οὕτω, τὸ ὃὲ φερό- 

μενον χατὰ πάσης λέξεως σημαινούσης τι οὕτω γὰρ xal ὃ Μένανδρος ἐν 
προοιμίοις τῆς Λευχαδίας ὀνόματα ἐχάλεσεν πᾶσαν λέξιν, xal αὐτὸς Oi ὃ 

᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας ὀνόματα χαλεῖ πᾶσαν λέξιν, ὡς σὺν 
- ' ϑεῷ μαϑησόμεϑα. ἀμέλει cot χαὶ ἡμεῖς xaxd τοῦτο τὸ σημαινόμενόν φαμεν 

18 χαλοῖς ὀνόμασι χεχρῆσϑαι τὸν [ἰλάτωνα ἀντὶ τοῦ χαλαῖς λέξεσι" οὐ γὰρ 
, o T d 2 , 3 ' ' , - 

μόνοις ὀνόμασιν ἐχρήσατο, ἀλλὰ χαὶ λέξεσιν πολλαῖς. 

(d h/4 , 

p. 1231 "Qv ὄνομα μόνον xotvóy. 

δ. , ^ ^ , ^ ^ ^ , e , e , Tó μόνον διχῶς λέγεται: T, τὸ μοναδιχόν, ὥσπερ λέγομεν ἕνα μόνον 
ἥλιον, T, τὸ πρὸς αντιδιαστολὴν τῶν ὁμοίως λεγομένων, ὥσπερ λέγομεν 

, , , NY » σ 

90 ἀπιέναι, εἰ τύχοι, τὸν ᾿Αχιλλέα ἐν πολέμῳ δόρυ μόνον ἔχοντα, οὐχ ὅτι 

ἐσθῆτα οὐχ εἶχεν T, χεῖρας xai σχέλη xai ἁπλῶς τὰ λοιπὰ μόρια τοῦ σώ- 
5 ΟῚ σ $^ [rd - ^ ΄ T κι *, , 

ματος, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲν ἕτερον τῶν πολεμιχῶν ὀργάνων εἶχεν, olov ἀσπίδα 
^ ^ YAN - , ^ - , “Ὁ , 

ἢ βέλη T, ἄλλο τι τῶν τοιούτων. διχῶς τοίνυν λεγομένου τοῦ μόνου εἴλη- 
πται τῷ ᾿Αριστοτέλει τὸ μόνον χατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον, ὡς δηλοῖ 
2 , ' "ar e ' Ἁ » , - 5 , [rd 

35 ἐπιφέρων xai λέγων ὁ ὃξ χατὰ τούνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, 
e no 259 » P e ' * 

τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ ὁριστιχὸς λόγος ἕτερος. 

p. 111 Κοινόν. 

Τὸ χοινὸν τετραχῶς λέγεται" T, τὸ μὴ πεφυχὸς διαιρεῖσθαι" τοιαῦτα 
A, 5 ΄ - e ONE Ὁ (ἢ ΄ ? N^ ΒΑ, [74 , 
δέ ἐστι πάντα, ὧν f, χρῆγσίς ἐστι χοινή, οἷον δοῦλος, αὐλός, ἵππος. λέγεται 

80 πάλιν χοινὸν χαὶ τὸ μεριστόν, ὃ χαὶ σώζεται μετὰ τὴν διαίρεσιν, ὥσπερ 
λέγομεν χοινὸν τὸν ἀγρόν. χατὰ ὃὲ τὸ τρίτον σημαινόμενον λέγεται [χοι- 29v 

M Ν A * [4 ΓΞ σ b εἶ - M M ' , vby τὸ ἐν προχαταλήψει, ὥσπερ φαμὲν τὸ βαλανεῖον κοινὸν xai τὸ ϑέατρον" 

ταῦτα γὰρ χοινὰ ὄντα τοῦ προχαταλαμβάνοντος ἴδια λέγονται εἶναι. χατὰ δὲ τὸ 
τέταρτον σημαινόμενον λέγεται χοινὸν τὸ ὅλον ἑαυτὸ παρέχον ἑχάστῳ τῶν μετε- 

, 5 m eo , ' Χ — δ » » y M N 35 χόντων αὐτοῦ, ὥσπερ λέγομεν χοινὸν τὸ ζῷον, ἐπειδὴ οὐχ ἀν τις εἴποι τὸν μὲν 
^ [rd ἄνϑρωπον μέρος αὐτοῦ μετέχειν τὸν δὲ ἵππον μέρος, ἀλλ᾽ ἕχαστον τῶν εἰδῶν 

c6 - ΄ ὅλου μετέχει τοῦ ζῴου. οὕτω χαὶ ἢ τοῦ χήρυχος φωνὴ ἐπίσης ὅλην ἑαυτὴν 

5 ὃν Μ": ὧν M1 11 Μένανδρος] Com. Att. frg. III p. 88 (Kock) 18 ἐν τῷ 

Περὶ ἑρμ.1 p. 16519 (cf. Ammon. comm. p. 45,15) 21 σχέλλη M 

94 ἑαυτῶ Μ 9 ἕαυτὴν scripsi: ἑαυτῇ M 
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παρέχει Éxdot τῶν ἀχουόντων αὐτῆς. ἐνταῦϑα οὖν χατὰ τὸ τέταρτον 

σημαινόμενον τυ τι τῷ ᾿Αριστοτέλει τὸ χοινόν: τὸ γὰρ Αἴας ὄνομα 
ἐπίσης ὅλον ἑαυτὸ μεταδίδωσι τοῖς μετέχουσιν αὐτοῦ. 

[OL Xx Ὡ ea S 
E(0 , λένε - » , L. : , e ^ 

p.lal “Ομώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον xotóv, ὃ ὃ 
τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. 

, ξιοῦσί τινες ζητεῖν τί δήποτε φιλοσύντομος ὧν ὃ ᾿Αριστοτέλης μὴ 

εἶπεν ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον χοινόν χαὶ ἐσιώπησεν, ἀλλ᾽ 
ἐπήγαγεν προσϑήχην τῷ λόγῳ τὴν λέγουσαν ὁ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος 

τῆς οὐσίας ἕτερος" εἰρηχὼς γὰρ ὧν ὄνομα μόνον χοινόν πάντως 
προσυπαχοῦσαι δεῖ ὅτι χατὰ τὰ ἄλλα πάντα διαφέρουσιν. αὕτη uiv οὖν 

uta entes δευτέραν δὲ ζήτησιν προβάλλονται τοιαύτην φασὶ γὰρ Oct διὰ 
τί μὴ εἶπεν “ὁμώνυμα λέγεται ὧν οἱ ὁρισμοὶ διάφοροι povot* πάντως γὰρ 

ἣν πάλιν προσυπαχοῦσαι ὅτι χατὰ τὰ ἄλλα πάντα διαφέρουσιν εἰ τοίνυν 
oq ἦν δυνατὸν διὰ τῆς μνήμης τοῦ ἑνὸς λοιπὸν χαὶ τὸ ἕτερον ἡμᾶς προσυτ- 

αχούειν, τί δήποτε τὰ δύο συμπλέξας εἶπεν δυιώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα 

μόνον χοινόν, ὃ δὲ xarà τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας Ec τερος; αὕτη 307 
μὲν οὖν ἢ ζήτησις, πρὸς ἥν φαμεν πρῶτον μὲν ὅτι 1 Ἰνώσχει 6 ᾽᾿Αριστο- 

τέλης πρὸς εἰσαγημενους, τὸν λόγον ποιούμενος, xal τούτου χάριν σαφηνείας 

ἀντιποιεῖται. δεύτερον ὅτι ὡς τεχνιχὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης τοῦτο πεποίηχεν" εἰ 

γὰρ εἶπεν ᾿ὧν ὄνομα μόνον χοινόν᾽ χαὶ τὰ λοιπὰ ἐσιώπησεν, εὑρίσχοντο 
ἂν χαὶ τὰ ὁμώνυμα μὴ ὁμώνυμα χαὶ τὰ μὴ ὁμώνυμα ὁμώνυμα" 6 γὰρ 

D 
, 

Πλάτων xol ᾿Αλχιβιάδης. μὴ ὄντες ὁμώνυμοι, ὁμώνυμοι dv εὑρέϑησα: 5 3" UT ὩΣ h h Jt. υ 2 h 4 υρξ ησαν 

b * - * Ἂς Ὁ " m Y ^ 

ἔχοντες χοινὸν ὄνομα τὸ τοῦ ἀνθρώπου. εἰ ὃὲ χατὰ τοῦτο τὸ ὄνομα, φηυὶ 
^N M - *, , xz Ld , » ^2 » ^ , * δὲ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἦσαν διιώνυμοι, ἔμελλον (δ᾽) ἔχειν χαὶ λόγον τὸν 

, lod *, » € , ΄ , 

αὐτόν, ἤγουν τοῦ ἀνθρώπου (ἄμφω γὰρ ζῷα λογιχὰ Ova), ηὐρίσχοντο τὰ 

τοιαῦτα ὁμώνυμα μὴ ὁμώνυμο ἀλλὰ συνώνυμα. οὕτω μεν οὖν πρὸς τοι- 
οὗτο. πρὸς δὲ τὸν λόγον τὸν λέγοντα ὅτι διὰ τ τ μὴ εἶπεν ᾿δμώνυμα λέγε- 

ται ὧν ot ὁρισμοὶ μόνοι διάφοροι᾽, φαμὲν ὅτι ἐν ἣν τοῦτο εἰρηχώς, ηὐρί- 
σχοντὸ τὰ συνώνυμα μὴ συνώνυμα διττῆς γὰρ οὔσης τῆς οὐσίας τοῦ 

, - , - , ^N 

ἀτόυου, τῆς piv πόρρω, χαϑὰ ζῷον λογιχὸν ὕνητόν φαμεν, τῆς δὲ προσ- 

εχοῦς, χαϑὰ λέγετα! Σωχράτης φαλαχρὸς προγάστωρ φιλόσοφος" εἰ οὖν εἶπεν 

μόνον ὅτι ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὁ δρισμὸς διάφορος, ὃ Σωχράτης ηὑρίσχετο 

ἂν μὴ συνώνυμος τῷ ζῴῳ ὡς ἔχων δρισυὸν περιττὸν τοῦ ζῴου, ὅπερ ἣν 
4 ΄ * , - ) * 

ἄτοπον" τὰ γὰρ Ἰένη, ὡς εἴρηται, συνωνύμως χατηγορεῖται τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ 
^ 

V 
e 

E] - 55} , 

᾿Αλλ οὐ μέχρι τούτου ἵστανται ἀποροῦντες, ἀλλ᾽ ἐπεχτείνουσι τὰς 

διὰ τί εἶπεν ὃ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἀπορίας λέγοντες 

δεῖ] conieias χελεύει, nisi forte participium εἰρηκώς libere posuit ut p. 22,13. 14 
11 φησὶ M 12 πάντως scripsi: πάντα M 

(cf. v. 9) 18 σαφηνίας M 24 δ᾽ inserui 26 τοιοῦτο scripsi: τὸ τοῦτο M 

29 μὴ συνώνυμα in mrg. suppl. M* 23 ὡς superscr. ΝΜ": ἀλλ M! 94 εἴρηται] p. 27,28 
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c 1 Cw ues *e P LN v , o , 

ἕτερος: χρῆν γὰρ οὕτως εἰπεῖν ^0 δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος ἕτερος᾽, 7, 
e" , T [4 - ΕΣ 

οὕτως “ὁ δὲ λόγος | τῆς οὐσίας ἕτερος᾽. τίς οὖν χρεία τῆς τοσαύτης dxpt- 30v 
y [4 MAP 

βείας: ἵνα τοίνυν τὰ λεγόμενα νοήσωμεν, εἴπωμεν οὕτως" ἢ λέξις ἐπιδέχε- 

ται xal ἴδιον λόγον ὡς λέξις, ils xai ὡς πρᾶγμα σημαίνουσα" 

5 πρᾶγμα δὲ T, προσεχὲς T, πόρρω. ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστιν’ ἢ Αἴας φωνὴ 
ΤΡ , n , e , icd v 

ἔχει χαὶ ἴδιον λόγον ὡς λέξις, xa0' ἣν λέγεται ὁμώνυμος οὖσα, ὄνομα 

ἀρσενιχὸν δισύλλαβον μαχροχατάληχτον, xul ὅσα τοιαῦτα. ἐπιδέχεται ὃὲ xai 
3 , M » ^ * E , ^ 
ὡς σημαίνουσα πρᾶγμα, ὡς ἔφην, T, προσεχὲς T| πόρρω" προσεχὲς μὲν 
ημαίνει, εἰ τύχοι, τὸν Τελαμῶνος υἱὸν 7, τὸν ᾿Θιλέως (οὐδὲν γάρ μοι δια- 

^N , ^ » e τὰ b/4 (o y) , 

10 φέρ Ln πόρρω δὲ σημαίνει τὸν ἀἄνϑρωπον. ὅτε οὖν εἴπῃ 6 ᾿ριστοτέλης 
χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας, τὸ πρᾶγμα λέγει τὸ προσεχῶς ὑπὸ 

- , , , €e 

τοῦ ὀνόματος pies εἰ τοίνυν εἶπεν “ὃ OE xarà τοὔνομα λόγος 
B4 - 9. A λεί! ^ » Ζλξν Ὁ b —- λό" c λέξ ^ ον ἕτερος᾽ παραλείψας ᾿ τῆς οὐσίας᾽, ἠλέγχετο ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς λέξεως" οὐὸξ 
qp πάντων τῶν ὁμωνύμων λόγος ἕτερος, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ λόγος τῆς λέξεως" 
"CN * Mus , *, , - ' , μι 2 , , ες 7 Ῥ - ' 15 ἰδοὺ τὰο τὸ Αἴας ἐν ἀμφοτέροις τὸν αὐτὸν ἐπιδέχεται λόγον ὡς λέξις. τὸ 

js οὐσίας ὄνομα παραλειφὺ ϑὲν ἀπεπλάνα ἡμᾶς περὶ τὴν λέξιν. πάλιν 
΄ « Y 

εἰ εἶπεν “ὁ δὲ λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος᾽ παραλείψας τὸ xarà τοὔνομα᾽, 

ἀνατρέχοντες ἐπὶ τὰ πόρρω τῶν σημαινομένων ἐδοχοῦμεν ἐλέγχειν τὸν 
λόγον, οἷον ὡς ἂν εἴποι τις ὅτι 6 Τελαμώνιος xoi ᾿Θιλέως ὄνομα ἔχουσι ἘΞ 

^ 

20 xotvóv, τὸ Αἴας, χαὶ ὃ λόγος τῆς οὐσίας αὐτῶν (κοινὸς χαϑὸ ἀνϑρωποι. 
ἵνα οὖν μήτε εἰς τὴν λέξιν μήτε εἰς τὴν πόρρω σημασίαν ἀποπλανηϑῶμεν, 
προσέϑηκεν ὃ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἔδει τῆς λέξεως ἀποστάντας τὴν οὐσίαν ζητεῖν, οὐσίαν δὲ οὐ τὴν τυχοῦσαν, 

ἀλλ΄ ἣν προσεχῶς χαὶ τὸς | σημαίνει τὸ ΤΡ πτν εἰς ζήτησιν. χα- 3l i ͵ 

25 λῶς δὲ εἶπεν λόγον xai οὐχ ὁρισμὸν T, ὑπογραφήν, τὸ χοινῶς χατηγορού- 

μένον χατὰ ἀυφοτέρων, ὁρισμοῦ φησι χαὶ τ οὐδὲ γὰρ πάντα τὰ 

ἀπε τον ὁρισμὸν ὑτοῦ ΠΥ ὡς δηλοῖ τὰ πον χαὶ τὰ ἄτομα" 
D 

τὰ μὲν γὰρ γενιχώτατα οὐχ ἐπιδέχονται ὡς μὴ ἔχοντα γένη πρὸ αὐτῶν, 
ἠὲ 

τὰ δὲ ἄτουα ἰδιαίτατα Otro φορᾶς. 

P] - - ΄ - ᾿ ' 
30 Αξιοῦσιν ἐνταῦϑα ζητεῖν τί δήποτε εἶπεν τῆς οὐσίας" xal γὰρ 

ς᾽» σ , , , , , , ' [ji e , , ' ' 2 ὁρῶμεν. ὅτι oU μόνον Ἔν" οὐσίαι: Ἔστν ἢ ΠΡ EE ἀλλὰ xai ἐν συμβεβη- 
χύσι" τὸ γὰρ ὀξὺ δμώνυμόν ἐστιν’ σημαίνει γὰρ ἐν μὲν ποσοῖς τὸν ὄγχον, 

ὡς λέγομεν ὀξεῖαν εἶναι ἣν itu ἐν δὲ ποιοῖς τὸν γυμόν, ὥσπερ 
S v 22 ^ — e , Ὁ “Ὁ 

λέγομεν τόδε τὸ ἔδεσμα ὀξὺ εἶναι. πρὸς τοῦτο ῥητέον ὅτι διπλῇ ἐστιν ἢ 
9 , e » - 35 οὐσία" ἢ uiv πρὸς ἀντιδιαστολὴν λεγομένη τῶν συμβεβηκότων, ἥτις xal 

μία ἐστὶ τῶν δέχα χατηγοριῶν, ἥτις xal αὐϑυπόστατός ἐστιν, ἢ δὲ χατὰ 

πάντων τῶν ὄντων φερομένη, ἅτε δὴ τὴν ὕπαρξιν ἑχάστου οὐσίαν ὀνομα- 
ζόντων ἡμῶν. οὐσίαν οὖν φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐ τὴν ἀντιδιαστελλο- 
μένην τοῖς συμβεβηχόσιν, ἀλλὰ τὴν χοινὴν τὴν χατηγχορουμένην χατὰ πᾶν- 

40 των, χαϑ᾽ ἣν λέγομεν xal τὰ συμβεβηκότα ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὖσι xai ἔχειν 

ὕπαρξίν τινα. 

10 εἴπῃ scripsi: εἴπει M 20 χοινὸς inserui 23 ἔδει scripsi: ἤδη M 

29 ἰδιαίτ, διαφ.7 cf. Porph. Isag. p. 8,15 94 ὀξὺν M 99. 40 πάντων scripsi: αὐτῶν M 
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p.131 'O δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. 

Ζητοῦσί τινες τί ἐν ἦν εἰ cuu τῷ χοινῷ τὸ ἴδιον, εἰρηχὼς 
» Ἁ , LÀ » , “ 

ὧν ὄνομα μόνον χοινόν μὴ ἐπήγαγεν '6 δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς 
δ᾽ τιν ys ) 5 Σ 5 o Cx ' ' , οὐσίας tótoc , ἀλλ΄ εἶπεν ἕτερος, ᾧτινι ἀντίκειται τὸ ταὐτόν" τὸ γὰρ ταὐ- 

5 τὸν τῷ ἑτέρῳ ἀντίχειται. | grae οὖν πρὸς τοῦτο ὅτι βουλόμενος ἡμᾶς 531" 
B 

ὀζῦναι ὁ ' Apiatoték ης e ἑχατέρας ἀντιϑέσεως ἑνὸς ἐμνημόνευσεν, χελεύσας 
Ἡμᾶς προσυπαχούειν τὰ ἄλλα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα εἴρηται, ῥητέον τι. ἐφ᾽ 
- - , , e ' 4 

ᾧ χαταπαύσομεν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν. ἰστέον τοίνυν ὅτι ὃ μὲν ᾿Αριστο- 
, , €- , - , Ld e DJ 

τέλης μόνῃ τῇ χοινωνίᾳ τοῦ ὀνόματος ἐχαραχτήρισεν τὰ ὁμώνυμα, oi δὲ 

10 ἐξηγηταὶ xai ἄλλας παρατηρήσεις λέγουσιν ἔχειν τὰ ὁμώνυμα: δεῖ γάρ, 
, ' Y, » e , ' 

φασίν, x«i γραφὴν τὴν αὐτὴν ἔχειν τὰ ὁμώνυμα xol τὸν αὐτὸν τόνον xai 

- ' “" Ἂν αι » e 

τὴν αὐτὴν πτῶσιν xui τὸ αὐτὸ πνεῦμα" ἀμέλει vot τὸ χενὸν οὐχ ἔσται δυώ- 

(η΄ νυμον, ἐπειδὴ τὸ μὲν διὰ τοῦ ε γράφεται xal σημαίνει τὸ τ ΟΣ τὸ ὃ 

διὰ τῆς at διφϑόγγου (xal) σημαίνει τὸ νέον. οὕτω xai τὸ ' dpyos οὐχ ἔσται 
15 ὁμώνυμον, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὀξυτόνως ἀναγινωσχόμενον σημαίνει τὸν ῥάϑυμον, 

τὸ ὃὲ παροξυτόνως σημαίνει τὴν πόλιν χαὶ τόνῳ διαχρίνεται. οὐδὲ μὴν ἢ 
ἐλάτης φωνὴ ὁμώνυμος ἔσται, ἐπειδὴ τῇ πτώσει διαχρίνεται" σημαίνει γὰρ 

τὸν ᾿Ελάτην, ἀνδρα τὸν ἀπὸ 'EMa(as τῆς πόλεως τῆς ᾿Ιταλίας, ἀλλὰ δὴ 
χαὶ τὸ φυτόν: ὅτε μὲν γὰρ πρὸς γενιχὴν ϑηλυχοῦ ὀνόματος συντέταχται, 

30 σημαίνει τὸ φυτόν (ἢ ἐλάτη γὰρ τῆς ἐλάτης), ὅτε δὲ πρὸς εὐϑεῖαν πτῶσιν, 
σημαίνει τὸν πολίτην: 6 ᾿Ελάτης τοῦ ᾿Βλάτου. ὁμοίως τὸ “ αζομένη οὐχ 
ἔστιν ὁμώνυμον, ἐπειδὴ οὐχ ἔχει τὸ αὐτὸ πνεῦμα" δασυνόμενον γὰρ σημαίνει 
τὸ ἐντρεπομένη, ὅϑεν χαὶ ὁ ποιητής φησι 

ἁζόμενοι Διὸς υἱόν, 
δὲ ψιλούμενον δὲ τὴν ξηρότητα σημαίνει, ὡς xal αὐτὸς πάλιν ὃ ποιητής φησιν τῷ σι 

$ ὑέν τ᾽ ἀζομένη χεῖται ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας. 
χαὶ οὗτοι μέν εἰσιν οἱ προσδιορισμοὶ τῶν ὁμωνύμων ot εἰωϑότες λέγεσϑαι. 32r 

ὃ ὃὲ φιλόσοφος xal ἄλλους προσδιορισμοὺς ἀπέϑετο λέγων ὅτι δεῖ τὰ ὁμώ- 
voua ἔχειν πρὸς τοῖς εἰρημένοις xal τὸ (αὐτὸ) μέρος τοῦ λόγου, ὑφ᾽ ὃ 

80 ἀνάγονται, xai τὸ αὐτὸ γένος" ἰδοὺ γὰρ τὸ ἔχεις οὐχ ἔστιν ὁμώνυμος φωνή, 
διότι οὐχ E τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ λόγου ἀνάγονται: τὸ μὲν γὰρ χατὰ τῶν 

ὄφεων φερόμενον ὀνόματός ἐστι χαὶ uum cue χαὶ πτώσεως 

εὐθείας, τὸ δὲ ἐ 
^ 

ἐπὶ τῆς χτήσεως ῥήματος ἐνεργητιχοῦ" ἔχω, ἔχεις, ἔχει. 
^ , Ld ΄ -' ^ 5 M / 7d EA 

ἀλλ οὐδὲ τὸ φάρος ὁμώνυμόν ἐστιν, ἐπειδὴ μὴ χατὰ τὸ αὐτὸ (γένος 
2 de ΄ δε D Y e , € - 

35 λέγονται" TERpaE n μὲν γὰρ ἢ πόλις ϑηλυχῶς, οὐδε τέρως δὲ τὸ ἱμάτιον. ἐν 

τούτοις οὖν περιγράφεται f, προχειμένη ἡμῖν εἰς ἐξέ 

αι 
8 ᾧ scripsi: ὃ M 11 φησίν M 12 χενόν El.: κενόν M 14 xol addidi 

18 confundit "EXaía et "EAéa 19 μὴν M 21 αζομένη M?: εζομένη corr. ex 
ἠζομένη M! 20 6 ποιητής] Hom. A21 94 ἑζόμενοι (supra ser. à) M 

25 ψηλούμενον M ὁ ποιητής] Hom. Δ 482 26 τἾ τις M ἐζομένη M 

21. 28 προδιορ. M 28 ὁ φιλόσοφος sc. ᾿Ολυμιπόδωρος 29 αὐτὸ inserui 

ὃ] οὗ M 84 γένος inserui 
Comment, in Arist. XII 1, Olymp. Prol. et in Cat. dj 
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(θεωρία η΄.) 

σ p. 1.9 Οἷον ζῷον ὅ τε ἄνϑρωπος xat τὸ γεγραμμένον. 

᾿Ἐπειδὴ παπραδείγματι χέχρηται ὃ φιλόσοφος ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων, τὸ 

δὲ παράδειγμα μεριχὸν ὃν οὐ δύναται ἐξισωϑῆναι παντὶ μέρει ἐχείνου οὗ 

[51] 

2 "M , ; ^ , ΄ ' »y- - e , 

ἐστι παράδειγμα, φέρε &x διαιρέσεως περιλάβωμεν τὰ εἴδη τῶν ὁμωνύμων, 
ἵνα ἐσόμεϑα εἰδότες χαὶ ὑπὸ ποῖον μέρος ἀνάγεται τῶν ὁμωνύμων τὸ παρά- 

μα ᾿Δριστοτέλους. τῶν τοίνυν ὁμωνύμων τὰ μέν ἐστιν ἀπὸ τύχης, τὰ óc 
^ , ^ , * ^ 1 31-RN , , ' e , e o , 

δὲ ἐχ διανοίας λαμβάνεται. χαὶ ἀπὸ τύχης ἐστὶν ὁμώνυμα, ὡς ὅταν ἐν 

10 tepot, πρὸς οὐδένα σχοπὸν ἀφεωραχότων τῶν τὰ ὀνόματα ϑεμένων: οἷον 
) 1 D D 

(εἰ τύχοιδ ὄντα τινὰ ἐν [Iepotót λέγεσϑαι Σωχράτην, ὄντα δὲ ἐν ᾿Αϑήναις, 
j^ διάνοιαν ἑχατέροις χειμένου τοῦ ὀνόματος. ἀλλὰ χατά οὐ διὰ αὐτὴν τὶ 

τ ἀλλὰ τούτων τῶν χατὰ τύχην οὐχ ἔστι διαίρεσις, διότι αἱ 

διαιρέσεις T, ἀπὸ τέχνης T, ἀπὸ ἐπιστήμης | προβάλλονται, τὰ ὃὲ xarà 32v 
οὐδὲ τέχνῃ, πολλῷ ὃὲ μᾶλλον οὐδὲ ἐπιστήμῃ ὑποπέπτωχεν διὰ τὸ 

ἐπιστήμας ὡρισμένας εἶναι, τὰ δὲ χατὰ τύχην 
ριστα διαιρέσει οὐχ ὑποβάλλονται. χαὶ ὅτι ταῦτα 

- 
- 

, 
60 

D 

οὕτως ἔχε!, δηλοῖ xai (6) ἐν Γοργίᾳ Σωχράτης ἐμπειρία γάρ (φησι) τὸ 
ἡμέτερον σῶμα συνίστησι χατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ χατὰ τύχην. τὰ δὲ ἀπὸ 

20 διανοίας ὁυιώνυμα διαιροῦνται: T, γὰρ ἀλλήλοις ἐστὶν δμιώνυμα xal τῷ ὄντι 

διώνυμα. T, ἀλλήλοις μέν ἐστιν ὁμώνυμα, τῷ δὲ ἀφ᾽ οὗ παρώνυμα,. χαὶ 
τοῦτο διχῶς: 7, ὡς ἀπὸ ποιητιχοῦ αἰτίου 7, ὡς ἀπὸ τελιχοῦ. ἀπὸ μὲν 

ποιητιχοῦ, ὡς ὅταν εἴπωμεν ἰατρικὸν σωιλίον, ἰατριχὸν βιβλίον (ταῦτα γὰρ 

ὡς ἀπὸ ἰατριχῆς ποιητιχῆς ὀνομάζεται), ἀπὸ δὲ τελιχοῦ, ὡς ὅταν εἴπωμεν 
25 ὑγιεινὸν σιτίον, ὑγιεινὸν φαάομαχον, ὑγιεινὸν ποτόν: ἀπὸ γὰρ τῆς ὑγείας, 

ὅπερ ἐστὶ τελιχὸν τῆς ἰατριχῆς, ταύτην τὴν προσηγορίαν εἰλήφασι. διὸ 

χαὶ εἰχύότως χαλοῦνται ταῦτα ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς xai πρὸς ἕν: τὰ μὲν γὰρ 

ὡς ἀπὸ ποιητιχοῦ αἰτίου παρηγμένα χαλοῦνται ἀφ᾽ ἕνός, τὰ δὲ ὡς ἀπὸ 
τελιχοῦ πρὸς ἕν, ἐπειδὴ πρὸς ἕν τέλος ἀφορᾷ τὰ εἰρημένα πάντα ἕξ ὁμοῦ, 

30 τὴν ὑγείαν φημί. xal οὕτω μὲν τὸ ἀλλήλοις δαώνυμα, τῷ δὲ ἀφ᾽ οὗ παρ- 
ώνυμα. τὰ δὲ ἀλλήλοις ὁμώνυμα (xai τῷ ὄντι ὁμώνυμα) διαιροῦνται χατὰ 
τὴν τριμέρειαν τοῦ χρόνου: Tj γὰρ πρὸς τὸν παρεληλυϑότα λέγεται, xat 
εἰσι ταῦτα χατὰ ἀνάμνησιν λεγόμενα, ὡς ὅτε τις τῷ τοῦ πάππου ὀνόματι 

τὸν υἱὸν προσαγορεύσῃ εἰς ἀνάμνησιν ἐχείνου, ἢ πρὸς τὸν μέλλοντα xol 

35 ποιεῖ τὸ χατ᾽ ἐλπίδα, | ὡς εἴ τις τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν Σωχράτην ὀνομάσῃ T, 38: 
I , - A 5 de ZG -T 2 - FUA " AE λάτωνα. τοιοῦτον αὐτὸν ἐλπίζων γενέσϑαι οἷοι ἐχεῖνοι γεγόνασι, ἣ πρὸς 

1 tit. inserui (cf. p. 28,23) ὃ περιλάβ.] παραλάβ. M 1. 8 τὰ 9c — τύχης in 

mrg. suppl. M 9 προσαγορεύονται M 11 εἰ τύχοι ex Philop. p. 21,16 inserui 

10 ὁρισμένας M 18 ὁ inseruit Vitelli (cf. Amm. in Interpr. p. 47,3) l'opyía] 

p. 448 C (ef. El. p. 140,3) φησι addidi 20. 91 ὄντι] an ἀφ᾽ o9? 2l τῷ 

M*: τὸ M! 29 σμηλίον M 25 σ'τεῖηον M 29 ἕξ] corrigas τρία (cf. v. 20) 
30 τῷ] τὸ M (cf. v. 21) 3l zai τῷ ὄντι 6p. inserui (cf. v. 20) 34 προσαγο- 

ρεύσῃ scripsi: προσαγορεύσει M 95 ὀνομάσῃ El.: ὀνομάσει M 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM «c. 1 (Arist. p. 122] 35 

τὸν ἐνεστῶτα. xal τοῦτο τριχῶς: T, xaxX μέϑεξιν T, χατὰ μεταφορὰν T, 
χαϑ' ὁμοιότητα. χατὰ μέϑεξιν μέν, (ὼς λέγομεν) γραμ | ü τα. υ μέν, (ὡς λέγοι γραμματικὴν γυναῖχα 
, ^ ^ ^ , " *, ^ Ll EV 

ἀπὸ τῆς γραμματικῆς τέχνης T, μουσιχὴν ἀπὸ τῆς μουσιχῆς, χατὰ μετα- 
φορὰν δὲ ὡς ποιμένα λαῶν, χορυφὴν ὄρους, πόδας "lorc. ἔστι ὃὲ ἢ μετα- 
φορά, ὥς φησιν ὁ Θεμίστιος. σύντομος ἀναλογία. χαὶ ἀληϑεύει 6 ἀνὴρ 

^ λέγων τοῦτο" τῆς γὰρ ἀναλογίας λεγούσης ὅτι ὥσπερ ποιμὴν ἐν m 
c 

e ec c x ES c 

οὕτω βασιλεὺς iv ἀνθρώποις, ἢ μεταφορὰ ἀφ᾽ ἑχατέρας συστοιχίας 
βοῦσα συνέπλεξε συντόμως xa( φησι τὸν βασιλέα ποιμένα λαῶν. τὸ δὲ 
χαϑ᾽ ὁμοιότητα διχῶς" Y, πρὸς τὴν νῶσιν τῆς ζωῆς, ὡς ὅτε μαϑητὴν τῷ 

10 τοῦ διδασχάλου ὀνόματι προσαγορεύσῃ τις. οἷον Θεαίτητον Σωχράτην διὰ 
τὸ ἐοικέναι αὐτῷ xaT τε τὴν γνῶσιν τῆς ζωῆς χαὶ τὸ ἦϑος τῆς ψυχῆς. 
7, πρὸς τὴν μορφήν, ὡς ὅταν εἴπωμεν τὴν εἰχόνα τοῦ Σωχράτους ἐοιχέναι 
τῷ Σωχράτει xal χαλέσωμεν ταύτην Σωχράτην. ὑπὸ τοῦτο τὸ εἶδος τῶν 

δμωνύμων ἀναφέρεται τὸ παράδειγμα τοῦ ᾿ Δριστοτέλους. | 

15 ᾿Αλλ ἐπειδὴ xoi ἐν τοῖς συνωνύμοις τοῦ αὐτοῦ μέμνηται: παραδείγ- 33v 

ματος, ἔμφασιν ἡμῖν διὰ τοῦτο διδοὺς ὡς ἔσται τις χοινωνία δμωνύμων 

xai συνωνύμων, φέρε τοὺς τρόπους δημοσιεύσωμεν, χαϑ᾽ οὺς δύνανται χοι- 
νωνεῖν τὰ ὁμώνυμα τοῖς συνωνύμοις. δύναται τοίνυν τὸ αὐτὸ χαὶ Oudyo- 
μὸν εἶναι xal συνώνυμον τετραχῶς" T, γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ χατὰ τὸ αὐτὸ 

90 xol ὁμώνυμόν ἐστι χαὶ συνώνυμον, T, τὸ αὐτὸ ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ xwv ἄλλο χαὶ 
ἄλλο δμώνυμόν ἐστι xat συνώνυμον, T, τὸ αὐτὸ ἄλλῳ xat ἄλλῳ χατὰ τὸ αὐτὸ 
δυώνυμόν ἐστι x«i συνώνυμον, T, τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ xav ἄλλο χαὶ ἄλλο 

δυιώνυμόν ἐστι xal συνώνυμον: οἷον τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ xaxd τὸ αὐτὸ ὁμώ- 94: 
νυμόν ἐστι χαὶ συνώνυμον, ὡς ὅτε δυοῖν προσώποιν ἕν ὄνομα χεῖται τὸ 

25 Τὔβουλος, ἀμφότεροι δὲ εἶεν xat συνετοί. ἐπὶ γὰρ τούτων τὸ αὐτὸ ὄνομα 
ἀμφοτέροις xal διὰ τοῦτο ὁμώνυμοι, ἀλλὰ γὰρ x«i διὰ τὸ αὐτὸ Ovoua συν- 
ώνυμοι" εἰ μὲν γὰρ ὡς χύριον λάβωμεν τὸ ὄνομα, ὁμώνυμον, εἰ Oi ὡς 
προσηγορικόν, συνώνυμον" ἰδοὺ τοίνυν ὃ αὐτὸς ὔβουλος τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ 

χατὰ τὸ αὐτό, ἤγουν τὸ εὔβουλος, δμιώνυμόν ἐστι xal συνώνυμον. τὸ αὐτὸ 

30 ἄλλῳ xoi ἄλλῳ κατ᾽ ἄλλο χαὶ ἄλλο ὁμώνυμόν ἐστι xal συνώνυμον, οἷον 
Σωχράτης τῇ μὲν ἰδία εἰχόνι ὁμώνυμόν ἐστι, τῷ ὃὲ [Πλάτωνι συνώνυμός 

ἐστι χαϑὸ ἀνϑρωπος: ἰδοὺ ὃ αὐτός, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ Σωχράτης, ἄλλῳ χαὶ 
ἄλλῳ, τοῦτ᾽ ἔστι τῇ ἰδίᾳ εἰχόνι xoi Πλάτωνι, xav ἄλλο xai ἄλλο, τοῦτ᾽ 
ἔστι χατὰ τὸ Σωχράτης x«l ἀἄνϑρωπος, δμώνυμόν ἐστι χαὶ συνώνυμον. τὸ 

[4 σι 
DEN - , - * »» ^ » e , , , ^ , e 

αὐτὸ τῷ αὐτῷ xat ἄλλο xal ἄλλο δμώνυμόν ἐστι xat συνώνυμον, ὡς 

Αἴας ὃ Ἱελαμώνιος τῷ ᾿Οιλέως Αἴαντι ὁμώνυμόν ἐστι χαὶ συνώνυμον, χατὰ 
A e ^ b/4 ὟΝ e , ^ 

piv τὸ Αἴας ὁμώνυμον χατὰ δὲ τὸ ἄνϑρωπος συνώνυμον" ἰδοὺ ὃ αὐτὸς 
, Αἴας ὃ Τελαμώνιος τῷ αὐτῷ Αἴαντι, τοῦτ᾽ ἔστι τῷ ᾿Θιλέως, xav! ἄλλο 

D 

xal ἄλλο, τοῦτ᾽ ἔστι χατὸ τὸ Αἴας xal χατὰ τὸ ἄνϑρωπος, δμώνυμόν ἐστι 

2 ὡς λέγομεν ex Philop. p. 22,2 inserui 5 6 Θεμίστιος] haud dubie in Categori- 

arum enarratione (cf. Zelleri Ph. G. III^» p. 740)  συστοχείας M 9. I0. «9 .. 

ὀνόματι προσαγορεύσῃ scripsi: và .. ὄνομα προσαγορεύσοι M 11 «acá τε] «dre M 

13 χαλέσομεν M 21 λάβομεν M 39 ἄνϑροπος M 
9 s 
o" 
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xai συνώνυμον. τὸ αὐτὸ ἄλλῳ x«i ἄλλῳ χατὰ τὸ αὐτὸ ὁμώνυμόν ἐστι xal 

συνώνυμον, οἷον ὃ ἀνϑρωπος πρὸς μὲν τὴν οἰχείαν παραβαλλόμενος εἰκόνα 

ἔχει τὸ ζῷον ὁμωνύμως χατηγορούμενον, πρὸς δὲ τὸν βοῦν συνωνύμως" 

ἰδοὺ ὃ αὐτὸς ἄνϑρωπος ἄλλῳ xat ἄλλῳ, τοῦτ᾽ ἔστι τῇ οἰχεία εἰχόνι xat 
δμώνυμόν ἐστι xat συνώνυμον. 34" 

e - EA ' * Ser 

τῷ βοΐ, | κατὰ τὸ αὐτὸ. ὅπ 

ὑπὸ τοῦτον τὸν τρόπον τὸ προτεϑὲν ἐπὶ ἐχάτερον παράδειγμα ὑπὸ τοῦ 
σι 

᾿Αριστοτέλους ἀναγεται. 
᾿Αλλ ἐπειδὴ ταῦτα χαλῶς ἡμῖν διαχέχριται, φέρε τινὰς ἀπορίας χινή- 

σωμεν, φερομένας χατὰ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν ὁμωνύμων, xoi ταύτας ἐπιλυσώ- 

10 μεϑα. χαὶ ἔστι πρώτη ἀπορία αὕτη" εἰ τὸ ὁμώνυμον ἐχείνοις. ὧν ἐστιν 

διώνυμον, χαὶ τοῦ λόγου χαὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰχείου αὐτοῖς μεταδίδωσι, 

πᾶν δὲ ὃ τοῦ λόγου xai τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰχείηυ μεταδίδωσι τοῦτο συν- 
ώνυμόν ἐστι, τὰ ὁμώνυμα ἄρα συνώνυμα ἐστι. χαΐ φαμεν πρὸς τὴν 
ἀπορίαν ταύτην ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ χατ᾽ ἄλλο xai ἄλλο ὁμώνυμον 

15 εἶναι xol συνώνυμον, ὅπου, ὡς ἐδείχϑη, τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ χατὰ τὸ αὐτὸ 

διώνυμον δύναται εἶναι χαὶ συνώνυμον. ἔπειτα δὲ χαὶ τὸν παραλογισμὸν 

ἀπορῶν λόγος εἴχηφεν ἀπὸ τῆς διαφόρου σημασίας τοῦ χοινοῦ: ὃ μὲν 

γὰρ δρισμὸς τῶν ὁμωνύμων χοινὸν ἔλαβεν τὸ ὁλόχληρον ἐν ἑχάστῳ παρόν. 
ὡς ἐπὶ τῆς τοῦ χήρυχος φωνῆς, 6 δὲ ἀπορῶν λόγος ἄλλο σημαινόμενον 

20 ἔλαβεν τοῦ χοινοῦ, τὸ διαιρετόν: ἀμέλει τῆς Αἴας φωνῆς ὅλης μετέχει ὁ 

Τελαμώνιος xoi ὁ ᾿θΘιλέως κα * ὁμώνυμος δὲ οὐχ ἂν λεχϑείη χωρὶς 

ἐχείνου" ὥστε πεφώ Lp παραλογισμῦς: ἑτέρα ἀπορία: τὰ ὁμώνυμα ὃ τοῖς 
ἄλλοις δίδωσι τοῦτο xai αὐτὰ ἔχει: τί δὲ δίδωσι τοῖς μετέχουσιν; T, τὸ 
εἶναι ὁμώνυμα" ὃν γὰρ τρόπον xui τὸ πεντασύλλαβον τοῖς ἄλλοις ὀνόμασι 

95 τὸ ταύταις ἀναμε τρεῖσϑαι μεταδίδωσιν, αὐτὸ πρότερον τοῖς πεντασυλλάβοις 35r 

χαταμετρούμενον, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων δίχαιον ϑεω- 

y ἐστιν διώνυμα: εἰ δὲ τὰ ρῇσαι, ὥστε εἶναι αὐτὰ πρῶτον ὁμώνυμα, ὦ 
δμώνυμα δμώνυμαά ἐστι, ὡς δέδειχται, τῶν ὃὲ ὁμωνύμων οὐχ ἔστιν ἀπο- 

δοῦναι δρισμόν, χαχῶς ἄρα 6 ᾿Δριστοτέλης πεποίηχεν τῶν ὁμωνύμων ἀπο- 

80 δοὺς δρισυὸν τὸν λέγοντα ὧν ὄνομα μόνον χοινὸν ὃ δὲ χατὰ τοὔ- 
νομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐχ ἀπειχὸς 

τῶν ὁμωνύμων ἀποδοῦναι δρισμὸν ἐξ ὁμωνύμων φωνῶν συγχείμενον, ὅπερ 
' χαὶ ἐνταῦϑα πεπ τοίηχεν" ἕχαστον γὰρ χείμενον iy 48 δρισυιῷῷ ὁμώνυμόν τ 

ῃ 

ἐστι" xal γὰρ τὸ ὃν δηλωτιχὸν ἦν πλειόνων, ἀλλὰ δὴ χαὶ τὸ χοινὸν χαὶ 

35 τὸ μόνον ὁμοίως χαὶ ἢ οὐσία. χαὶ μὴ θαυμάσῃς, ὅπου γε χαὶ τὸ ἀξ 

ὁμώνυμον ὃν χαὶ σημαντιχὴν T, τοῦ φυλαχτιχοῦ αἰτίου τῆς ὑγείας ἢ τοῦ 

züpyexop ἢ τοῦ σημαντιχοῦ T, τοῦ δεχτιχοῦ ὁρισυῷ πο cues φαυὲν 

γὰρ ὑγιεινὸν εἶναι τὸ ἐν συμμετρία ϑεωρούμενον. χαὶ αὐτὸ δὲ τὸ σύμ- 

ustpov ὁμώνυμόν ἐστιν: ἐν πλείοσι γὰρ ϑεωρεῖται, χαὶ ἐν τούτοις 7, 

6 τοῦτον τὸν τρόπον Scripsi: τούτων τῶν τρόπων M 9. 10 ἐπιλυσόμεϑα M! 

15 χατὰ] «oci M! 21 ante ὑμών. lacunam signavi 22 πεφόραται M! 

20 an ταῖς πέντε συλλαβαῖς ῦ 3l ἀπεικὼς M! 94 δηλοτιχὸν M 
89 πλείωσι M 
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ἀγωγὴ τῆς δευτέρας ϑεωρίας. 
μόνον χοινόν, τὸ ὄνομα τοῦτο 

' 

[4p ἢ ἴδιον. * * χοινὸν uiv 
χυρίων ὀνομάτων ὁμωνυμία- 

l- χυρίων, οὐχ Ett χοινόν. 
φερόμενον χατὰ | τῶν ὅὁμ 
LO Ξ x τ ἘΣ δ τ P ἔχει τὸ εἶναι, ὥσπ y^ ὃ 

5 ^ zÜ δὲ ὄνομα μόνον χοιν 

ὁμωνυμία. πρὸς dod 9 
ἴδιον" ἴδιον μὲν ὡς πρὸς 

PI 
Ἁ 

10 τὴν 

νομένου φέρεται τὸ ὄνομα). χοινὸν 

τῆς 
Y 5. δ 
ὄνομα. εἰ ὃ 

εἰλήφασιν. 

σχέσϑω δὲ 

φωνῆς 
$ τοῦτο. χαχῶς 
ξ πὶ τούτοις χατὰ 

(Λέγει ὅτι 
ἄλλον χαὶ 

ἐὰν βουληϑῇ 

ζῴου, 

ζῷον λογιχὸν ὕνητόν, 

ἀπὸ χρωμάτων τοίων T, 
ἀλλὰ 

πραγμάτων ἀδιάφορόν 

zr - - 
εἶπεν ζῷον εἰναι, 

τῷ [25] τοῦ εἶναι ῥήματος, ἐπὶ 

συνταττόμενον ἄλλο ὃ 

ταχϑείη, τὸ συναυφότερον iU 
AES ^^ 

uEvov, πρὸς δὲ 
τοίνυν ὑπογραφὴν ἀποδίδωσι, 

90 

Πε 

ἃ τ 

Ρ. 1160 Συνώνυμα δὲ λέγε 

τοὔνομα λό 

Μετὰ τὸ duin τὴν 

35 νύμων διαλέγεται * Ex OE 

1 ὁμιώνυμα scripsi: óudvopoy M 

χοινὸν δύναται εἶναι οὔτε ἴδιον 

11. 12 φέρει M 

lY γάρ τις coll. Arist. 17. 

inserui 

Mh dé M? 29 ἢ scripsi: εἰ M 

χύριον 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἴδιον 
ὠνύμων. 

περιπλανώμενος ἀγνοεῖ 

τὴν 
, ' [4 - 

παυέσῦω μὲν T, παροῦσα ὕξωρ 

τοΐων. 
, Y 

ζῴῳ εἶναι. 

εἴτε δοτιχὴν 

τῶν συνϑέτων 

πρὸς αἰτιατιχήν. 

δητιχὴν συνταττί 
7 : 

εἰχότως ἐχείνῃ τῇ συντάξει ἐχρήσατο 

τῶν ὁμωνύμων σαφής 

12 περιπλανώμενον ἀγνωεῖ Μ' 

28 τὸ] τῶ M 

20 ἀποδώσει Ammon. (p 21,5): ἀποδώσειεν M 

-] 

5 

ει 
΄ 

0u. 
, E 

τρίτη ἀπορία" (vou ἐστιν ὧν ὄνομα 
b 

τὸ φερόμενον χατὰ τῶν δμωνύμων χοινόν ἐστιν 

οὐ δύναται εἶναι, διότι ἢ ὁμωνυμία 
M iJ e , a »y b. 4 

γὰρ ἑχάστῳ τὸ Αἴας ὄνομα. Ἐν 
εστ 
A 2: Óvaxat εἶναι τὸ ὄνομα 
b 

εἴ q& ὁμωνυμία ἐν χοινωνίᾳα ὀνόματος 35* 
ὁρισμὸς δηλοῖ λέγων ὁμώνυμα λέγεται ὧν 

μήτε ἴδιον μήτε χοινὸν τὸ ὄνομα, οὐχ ἔστιν 
ὅτι χαὶ χοινὸν τατος εϑα εἶναι τὸ ὄνομα χαὶ 
«^ 

λέγοντ ΤΡ olüsy χατὰ ποίου σηυαι- 
^ - - 

πρὸς 

χατὰ ποίου σημαινομένου 

τὸν ἀχούοντα" τῇ γὰρ χοινωνία 
^ τὸ 

— ΄ ’ 

τῶν διωνύμων ἐπ χοινωνίαν ἀπορίας 
C9. ζῶ α. ἀναγινω- 

- ΄ ΄ B 
t€ τί ἐστιν αὐτῶν ἑχατέρῳ 

λόγον ἀποδώσει. 

τις ὁρισμὸν ἀποδοῦναι ἐχατέρου αὐτῶν ὡς 
ἄλλον ὁρισμὸν ἀποδώσει, τοῦ μὲν ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου ὅτι 

τοῦ δὲ γεγραυι! Aeg Wa EE es uivou ζῷον, εἰ τύχοι. qe τ ον 
L0 s ? 

ζητήσει λόγος δι ἣν αἰτίαν οὐχ 

y 
' ν iere τὰ συντάξομεν 

ἄλλο μὲν σημαίνει πρὸς 
M bi E » ^ 

Wpo0s ὑὲν 00V αἰτιατιχὴν 
^ 3, * , ἌΝ Lc ^ 

ποῦτ Ἐστὶ τὸ ὃς ὑυλὴης χαὶ εἴδους 

μόνον σημαίνει" 
΄ 

εἰδῶν ἐστιν | ὑπογραφή, 36r 
με δ M Aa AN EE 

τῇ τὸ εἰδος δηλούσῃ. 

ρὶ συνωνύμων. 

4 , ἮΝ i] L4 

ται ὧν τό τε ὄνομα χοινὸν xal ὁ xaxa 
— ^ , L4 ^ , 

γος τῆς οὐσίας ὁ αὐτός. 

πεοὶ τῶν ὅμων ύμων λόγον, περὶ τῶν συνω- 

ἐστ ιν 7 τῶν συνωνύμων διδα- 

3 post ἴδιον lacunam signavi, conieias ἀλλ᾽ οὔτε 

9 ὄνομα] ὄν M 

(ef. p. 34,1) 

19 λέγει 
ἀπὸ ex ἐν corr. 

τὸν M^: τῶν Ν' 

ὃ οὐδὲ] οὔτε M 

16 titulum inserui 

18 ἀποδώσῃ M 
923 

33 ὁ )4 29 ὁ αὐτός] ταὐτός M 
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σι 

10 

90 

ü 

*' , e 3g , Ἁ RÀ ^ 

quse Ἐχβητατο 6 ᾿Αριστοτέλης xal ἐνταῦϑα, 

ώνυμον χαὶ BIDEN πολλάχις ἔστι λέγειν, 

σχαλία. τῷ δὲ αὐτῷ παραδε 

τ τος 

, 

Ἷ 
at ὡς τὸ αὐτὸ δὼ 

441 ἄλλο hs ot xmi ἄλλο. οἷο Tie δμώνυμός ἐστι τῷ ἄλλῳ Αἴαντι xol 

συνώνυμος, δμώνυμος μὲν ὅτι τῷ μὲν ὀνόματι χοινωνεῖ διαφέρει δὲ χατὰ τὸν 
ὁρισμὸν τὸν χαϑὸ Αἴας" δύναται δὲ χοινωνεῖν χατὰ τὸν ὁρισμὸν xao ἄνϑρωπος 

χαὶ ἔσται συνώνυμος. σημειωτέον δὲ ὅτι Sul μὲν οὕτως ὡρίσατο τὸ συνώ- 
γυμα, ἐν OE τῷ τρίτῳ τῶν ᾿Ρητοριχῶν τεχνῶν τὰ χαλούμενα ἘΠῚ γον τς 

συνώνυμα λέγει, xoi x τοῦ σημαινομένου χρῶνται αὐτῷ χαὶ οἱ ἀπὸ τῆς 

Στοᾶς χαὶ οἵ γραμματιχοί, ἄμεινον δὲ ἐνταῦϑαά φησιν" εἰ γὰρ ἐχεῖνα συνώνυμα, 
τί ἕξει ἐνταῦϑα ὄνομα τὰ συνώνυμα λεγόμενα" οὐ γὰρ p δὴ πολυώνυμα ταῦτα 

, 

λέγοιτο ἄν. ἔστι δὲ συνώνυμα πάντα ἀλλήλοις τά τε δμογενῇ χατὰ τὸ τοῦ 
Ἱένους ὄνομα xal τὰ ὁμοειδῆ χατὰ τὸ τοῦ εἴδους ὄνομα. 

^ 

p.1312 Παρώνυμα δὲ λέγεται ὅσα ἀπό τινος διαφέροντα τῇ 
a »ν , 

y χατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει 

Τρίτην τάξιν ἀποδέδωχεν τοῖς παρωνύμοις ὁ ᾿Αριστοτέλης συνοδεύων 

τοῖς ἀριϑμοῖς: ἐπειδὴ γὰρ τὰ μὲν ὁμώνυμα χαϑ᾽ ἕν χοινωνεῖ, χατὰ τὸ 
ὄνομά φημι, | τὰ δὲ συνώνυμα χατὰ δύο, χατά τε τὸ ὄνομα xol χατὰ τὸ 36" 

πρᾶγυα, τὰ ὃὲ παρώνυμα χατὰ τεσσαρά, τινα χαραχτηρίξεται: χατά τε τὴν 
i 

, 

χηινωνίαν τοῦ ὀνόματος χαὶ xarà τὴν dup αὐτοῦ, δμοίως xal χατὰ 
τὴν χοινωνίαν τοῦ πράγματος χαὶ au διαφορὰν αὐτοῦ, εἰ δὲ τοῦτο xal 
προηγεῖται ἢ μονὰς τῆς δυάδος, ὥσπερ οὖν χαὶ f, δυὰς τῆς τετράδος, 

εἰχύτως πρώτην uiv τάξιν ἔλαχεν τὰ δμώνυμα, δευτέραν ὃὲ τὰ συνώνυμα 
χαὶ τρίτην τὰ ὲ παρώνυμα. ἔστι OE τούτου χαὶ δευτέραν αἰτίαν εἰπεῖν" 

ἰστέον ὅτι τὰ ὁμώνυμα χαὶ συνώνυμα ἀχριβεστάτην ἔχει τὴν χοινωνίαν 
χαὶ τὴν διαφοράν, τὰ ὃὲ παρώνυμα νενοϑευμένην, εἴ γε μεμιγμένην ἔχει e" 

τὴν χοινωνίαν xol τὴν διαφοράν: xal γὰρ ἅπαντα τὰ ἐχ μίξεως συνεστη- 

χότα οὔχ εἰσιν ἀχραιφνῇ dà νόϑα. οἷον τὸ φαιόν: οὔτε γὰρ λευχόν ἐστιν 
ἀχριβῶς οὔτε μέλαν, ἀλλὰ μεμιγμένον 3x τούτων. οὐχοῦν ἅτε δὴ μὴ 
pu εἰλιχρινῇ τὴν χοινωνίαν χαὶ τὴν διαφορὰν τὰ παρώνυμα εἰχότως 
ἂν λέγοιτο vevole ΤῊΣ ἔχειν τὴν φύσιν. ἐπεὶ τοίνυν προηγεῖται τὸ γνή- 

σιον τοῦ νόϑου, εἰχύτως μετὰ τὰ συνώνυμα xal τὰ ὁμώνυμα τέταχται τὰ 

παρώνυμα. οὐχοῦν ἐπειδὴ τὰ τῆς τάξεως χαλῶς ἡμῖν εἴρηται τῶν παρω- 
νύμων, φέρε βραχέα τινὰ διαλεχϑῶμεν περὶ τῆς φύσεως τῶν παρωνύμων. 

᾿Ιστέον τοίνυν ὅτι τέσσαρά τινα χαραχτηρίζει τὴν φύσιν τῶν παρω- 
νύμων, χοινωνία ὀνόματος, διαφορὰ ὀνόματος, χοινωνία πράγματος, διαφορὰ 

τῷ τρίτῳ τῶν “Ῥητ. τεχν.] Γ΄ 2 p. 140521 S ante τοῦ lae. signavi, inseras 
ὡς χοινοῦ ὄντος τούτου αὐτῷ scripsi: αὐτὸ M 12 ὁμωγενῆ Μ' 
10 συνωδεύων Μ' 
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΄ 5' - ^ , e * ^ , , 

πράγματος. ἐὰν οὖν μὴ γένηται ἣ συνδρομὴ τῶν τεσσάρων τούτων, óbx 
N (y [: or ἰδοὺ γὰρ τὸ  EAsvog χαὶ  Ελένη οὐχ ἔστι παρ- 37 ἀποτελεῖται τὰ πράγυατα" 

ώνυμον διὰ τὸ λείπεσϑαι ἐν τῇ συνδρομῇ ἕν τι τῶν εἰρημένων, ὡς δείξω" 
ἔστι μὲν γὰρ χοινωνία ὀνόματος δμολογουμένως, ἀλλὰ δὴ xal διαφορὰ ὀνό- 
ματος (τὸ μὲν γὰρ εἰς νος λήγει τὸ δὲ εἰς νη), ἔστι δὲ x«l διαφορὰ πράγ- 
ματος (ἑτέρα γάρ ἐστιν ἢ ̓ Ελένη καὶ ἕτερος ὃ "EMsvoc), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ 
ἔχει παντελῶς μηδεμίαν χοινωνίαν χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο, διὰ τοῦτο οὐδὲ παρ- 

[22 

ῷ 
a 4 (0n 

ώνυμον ὀνομάζεται. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὁ σπουδαῖος χαὶ T, ἀρετή pontum 
ἐστιν" ἐλλείπει γὰρ ἢ χοινωνία τοῦ ὀνόματος ἐν τούτοις, ἐπειδὴ οὐ μόνον 

10 διαφορὰν τοῦ ὀνόματος χαὶ τοῦ πράγματος ἀλλὰ δὴ χαὶ χοινωνίαν χαὶ τοῦ 
ὀνόματος xal τοῦ πράγματος (δεῖ) συντρέχειν πρὸς γένεσιν τούτων. δυοίως 
οὐχ ἔσται ᾿Αλέξανδρος ὁ Μαχεδὼν τῷ &xípo ' iuc ues παρώνυμος, ἐπειδὴ 
λείπει ἐν τούτοις χαὶ διαφορὰ ὀνόματος χαὶ χοινωνία πράγματος. οὕτω 
παρϑενιχή καὶ παρϑένος οὐχ ἔστι παρώνυμα, ἐπειδὴ ἐχλέλοιπεν ἢ διαφορὰ 

15 τοῦ πράγματος. ραμματιχός δὲ xal γραμματιχή παρώνυμα ἂν Às χϑείη 

ταῦτα εἰχότως, ἐπειδὴ ἐν τούτοις ϑεωροῦνται τὰ εἰρημένα τέσσαρα: ἔστι 

^ UJ 

μὲν γὰρ χοινωνία ὀνόματος ἐν τούτοις, χαϑὸ ἀπὸ τῆς γραυματιχῆς ὁ vpau- 
ματιχός, ἔστι δὲ x«i διαφορὰ ὀνόματος (ὃ μὲν γὰρ εἰς xoc λήγει $, δὲ εἰς 

xq), ἔστι δὲ xai χοινωνία πράγματος, χαϑὸ 6 τῆς γραυματιχῆς μετέχων 
20 ραμματιχὸς λέγεται, ἔστι δὲ xal διαφορὰ πράγματος, Tj γε τὸ μὲν μετέχει, 

τὸν γραμματιχόν φημι, ἢ δὲ M ἢ Ἰραυματιχή δηλονότι. χαὶ ταῦτα 
μὲν περὶ τῆς φύσεως τῶν παρωνύμω 

᾿Επειδὴ δέ τινες ἀπ τς τινὰς χινοῦσι χατὰ τῶν παρωνύμων. φέρε | 

ταύτας παραϑώμεϑα xoi τὰς λύσεις αὐτῶν ἐπαγάγωμεν. ὃ τοίνυν ἀπορῶν 8315 

λόγος τοιοῦτόν τί φησι" τί δήποτε 7, ῥηϑεῖσα διαίρεσις (φημὶ δὴ ἣ λέγουσα 
MJ bi ὅτι τὰ πράγματα T, xu. ἄμφω χοινωνοῦσι, χατὰ τοὔνομα x«l χατὰ τὸ 

τῷ en 

λόγον, xal ποιεῖ và συνώνυμα, T | xut ἄμφω διαφέρουσι xal ποιεῖ τὰ ἕτε- 

ρώνυμα, T, χατά τι μὲν χοινωνοῦσι χατά τι OR διαφέρουσι, xal τοῦτο διχῶς, 
M €- iJ , ^ ' [4 , y , M ' , 

χαὶ ποιεῖ τὰ πολυώνυμα xai τὰ SIS un auper χαὶ τὰ παρώ- 
kd 

30 vou, ἃ οὐδὲ χατ᾽ ἄμφω χοινωνεῖ οὐδὲ χατ᾿ ἄμφω διαφέρει; εἰ οὖν 2; 
^ 

ζητητέον ὑπὸ ποῖον τούτων δεῖ ἀναφέρειν τὰ παρώνυμα. φημὶ τοίνυν ὅτι 

ὑπὸ τὰ ἑτερώνυμα" ὅπερ γὰρ ἐπὶ τῆς ἁρμονίας, τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῆς ταυτό- 

τητος γίνεται. ὥσπερ 1ὰρ ἁρμονία οὐχ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ πασῶν τῶν 

χορδῶν ἀρίστη ἡ f, χπτασχθυῆ, ἀναρμοστία δὲ γίνεται xal διὰ χαχίαν μιᾶς, 
35 οὕτω xal ταυτότης μὲν οὐχ ἂν γένοιτο, εἰ ψὴ χατὰ πάντα χοινωνοῖεν τὰ 

μέλλοντα λέγεσθαι ταὐτά, ἔτ τερότης δὲ συμβαίνει xal μιᾶς ὁπωσοῦν διαφορᾶς 
- 

΄ , * : 3 P] - "A € 

οὔσης. ἐπεὶ OUV &£V τοις πὰ ωὠνύμοις ἐστὶν ὅὁπωσ οὖν διαφορά τὰ οξς οπωσ- 
f D L 2; , 

οὖν διαφέροντα ἕτερά ἐστι, εἰχότως ἐπὶ τὰ ἑτερώνυμα ἀνάγονται ταῦτα. 
ἔστι OE χαὶ ἄλλως εἰπεῖν" ἰστέον ὅ τὰ παρώνυμα νενοϑευμένα 

΄ 

40 εἶναι, τὴν μέντοι διαίρεσιν ἀπ" τῶν γνησίων, οὐ τῶν νόϑων. εἰ 

εὶ - (ην » Q. 
T 
ῷ 

*, 

^ - » , ^ , H ) 

ὃὲ τοῦτο, οὐχ ἀναχτέον τὰ παρώνυμα ὑπὸ τὴν εἰρημένην διαίρεσιν. ἀλλ 

4 ἔχει scripsi: ἔχη M 8 οὐδὲ] οὔτε M 11 δεῖ inserui 21 τὸν] τὸ Ν 
29 meptéA.] παρέλ. M 9l δεῖ corr. Vitelli: δὴ M 94 μιᾶς corr. Vitelli: ἱλίας 

(sie) M 39 ἐλέγομεν) p. 38,32 
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; tb νόϑον Ἰνησίου τινός ἐστι νόϑον, ζητήσωμεν ἐν τίσι τῶν γνησίων 

παρυφέστηχε τὰ παρώνυμα. λέγουσι τοίνυν τινὲς μέσα ὁμωνύμων καὶ 

συνωνύμων: τῶν | γὰρ δυωνύμων παντελῇ διαφορὰν ἐχόντων χατὰ τὸ 838: 
πρᾶγμα, τῶν δὲ συνωνύμων παντελῆ χοινωνίαν, τὰ παρώνυμά φασι xal 

5 χοινωνεῖν χαὶ διαφέρειν χατὰ τὸ πρᾶγμα. πρὸς τούτους ῥητέον ὅτι ἀπὸ 

τῶν πραγμάτων μόνων ἐσχοπήσατε τῶν παρωνύμων τὴν φύσιν. οὐχ ἔδει 

δέ, ἀλλὰ xal ἀπὸ τῶν ὀνομάτων. χατὰ οῦν τοῦτο πῶς ἔσται μέσα 

ὁμωνύμων χαὶ συνωνύμων, ὅπου γε ἀμφότερα ταῦτα παντελῆ χοινωνίαν 
ἔχει τοῦ ὀνόματος xal διαφορὰν οὐδεμίαν: ὁ ἀληϑὴς μέντοι ὑπαγορεύει 

10 λόγος μέσα αὐτὰ εἶναι συνωνύμων χαὶ ἑτερωνύμων: τῶν γὰρ συνωνύμων 

παντελῆ χοινωνίαν ἐχόντων xal χατὰ τὸ ὄνομα xal χατὰ τὸ πρᾶγμα, τῶν 

δὲ ἑτερωνύμων παντελῆ διαφορὰν xav ἀυφότερα, (μέσα) γίνεται τὰ παρ- 

ώνυμα xai ἔχει χοινωνίαν xai διαφορὰν χατ᾿ ἀμφότερα. 

Ρ. 1.12 Παρώνυμα λέγεται ὅσα ἀπὸ τινος ues τῇ πτώσει 
15 τὴν χατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει. 

Ἰϊεσσάρων ὄντων χαραχτηριστιχῶν τῶν παρωνύμων, χοινωνίας ὀνόματος 

χαὶ διαφορᾷς ὀνόματος, χοινωνίας πράγματος χαὶ διαφορᾶς πράγματος, ὃ 
᾿Αριστοτέλης διὰ ταύτης τῆς ῥήσεως ὠνίξατο τῶν τεσσάρων διὰ μὲν γὰρ 

τοῦ εἰπεῖν ἀπό τινος ἐσήμανεν ἡμῖν τὴν χοινωνίαν τοῦ πράγματος χαὶ 

90 τὴν διαφοράν: τὰ γὰρ ἀπό τινος προελϑόντα ἀνάγχη xal χοινωνεῖν xai 
ξ οὗ ἐστιν. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν διαφέροντα τῇ 

* 
ξ 
E 
Tj ώσει ἐσήμανεν ἡμῖν τὴν ὀνουάτων διαφοράν, διὰ O& τοῦ εἰπεῖν τὴν 

νίαν. εἰ γὰρ τῇ πτώσε: διαφέρει, δῆλον ὅτι τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ τὴν 

- 25 πτῶσιν οὐ διοίσει. | πτῶσιν ὃὲ χαλοῦσιν οἱ φιλόσοφοι οὐ τὸ σημαινόμενον 38v 

παρὰ τοῖς Ἰραμματιχοῖς, οἷον ὥς φαμεν ἐχπίπτειν ἐξ ἑτέρου εἰς ἕτερον" 
5 

οἱ γὰρ γραμματιχοὶ διαφορὰν πτώσεως λέγουσι τὴν ἐναλλαγήν, εἰ τύχοι, 
τῆς γενιχῆς εἰς τὴν δοτιχὴν 7| τὴν τῆς δοτικῆς εἰς τὴν αἰτιατιχήν, oi OL 

φιλόσοφοι τούτοις τοῖς VM οτος χαίρειν εἰπόντες πτῶσιν χαλοῦσι τὴν 

80 τελευταίαν συλλαβὴν τῆς λέξεως παρὰ τὸ ἐχεῖσε πίπτειν τὸ σημαινόμενον 
τοῦ ὀνόματος. 

m MES , 1 P D N ΄ δ ονδ Ἃ Ρ.1410 Τῶν λεγομένων τὰ μὲν χατὰ συμπλοχὴν λέγεται τὰ δὲ 

ἄνευ. 

Μέχρι τούτων παραγαγὼν 6 ᾿Αριστοτέλης τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν 
35 ὁμωνύμων, συνωνύμων x«l παρωνύμων, τρέπεται xal ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῶν 

2 μέσα ὁμωνύμων seripsi: ἐξονύμων (superscr. po) M (ef. v. 0) ὃ. 11 ἔχοντα M 

3. 4. 8 παντελεῖ M 4 φησὶ M 1] παντελῆ M?: παντελεῖ M! 12 μέσα inserui t| ἡ ἱ 
14 παρ. δὲ Arist. (cf. p. 38,15 2] τούτω M 22 pr. τὴν suppl. M? 28. alt. P | I 

τὴν superscr. M 92 τῶν λέγ. ἤτοι τῶν λόγων τῶν κατὰ πραγμάτων λεγομένων 

superser. M 32. 99 τὰ δὲ ἄνευ] ὥσπερ αἱ δέχα κατηγορίαι superser. M 
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λεγομένων, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν φωνῶν τῶν σημαινουσῶν τὰ πράγματα. - xol 
, τ -Ὕ , ^ 

σημειωτέον ὅτι οὐ μάτην εἶπεν τῶν λεγομένων, xai οὐχ εἶπεν μᾶλλον 
τῶν φωνῶν οἶδεν yàp ὅτι αἱ φωναὶ οὐ πάντως εἰσὶ xol σημαντιχαί τινος 

^Y 

πάντοτε, ἀλλὰ ποτὲ μὲν σημαντιχαὶ xui ἔναρϑροι, ὡς xà ὀνόματα χαὶ xà 

ῥήματα, ποτὲ (0B) ἄσημοι χαὶ dvupüpot, ὡς ot Ψόφοι. τὸ ὃὲ λέγειν χατά ΄ι 

* 

τινος πάντως πράγματος φέρεται: οὐχοῦν ἐπείγεται ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῶν 
b 

z 
t φωνῶν τῶν σημαινουσῶν τὰ πράγματα. εἶτα δεδιώς, ἵνα μἡ τις ὑπολάβῃ 

M αὐτὸν περὶ φωνῶν μόνων διαλαυβάνοντα, τρέπεται χαὶ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν 
τῶν ὄντων, τοῦτ᾽ ἔστιν τῶν πραγμάτων, xui λέγει ὅτι τῶν ὄντων τὰ μέν 

' 

10 ἐστιν οὐσίαι τὰ Oi συμβεβηχότα τὰ OR χαϑόλου τὰ ὃὲ μεριχά. χαὶ δυνατὸν 
υὲν ὑπῆρχεν ἡμᾶς xai ἀπὸ τῆς υἱᾶς διαιρέσεως δεῖξαι τὸν σχοπὸν τὸν 

᾿Ιαμβλίχειον, ὅτι περὶ φωνῶν χαὶ πραγμάτων διὰ μέσων νοημάτων ἐνταῦϑα 
διαλέγεται ὃ ᾿Δριστοτέλης, ἀλλ᾿ αὐτὸς τοῦτο εὐλαβήϑη, ὡς εἴρηται, ἵνα 

"ἢ ἐν ὑποϊνοίᾳ γένηται ὅτι μόνον περὶ φωνῶν παραδίδωσι τὴν διαίρεσιν, 99: 

15 τῶν πραγμάτων σαφῶς χηρυττόντων ὅτι περὶ φωνῶν xal πραγμάτων ἐστὶν 

αὐτῷ ὁ λόγος διὰ peus νοημάτων. οὕτω μὲν οὖν αὐτὸς τὸν οἰχεῖον σχοπὸν 
ἀπεφήνατο. ἡμῖν ὃὲ ἐξὸν χαὶ ἐξ ἑχατέρας διαιρέσξως δεῖξαι ὅτι περὶ τῶν 

τριῶν ἐστιν αὐτῷ ὃ λόγος. ἐχ aiv οὖν τῆς διαιρέσεως τῶν φωνῶν οὕτως’ 
πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ εἰπεῖν αὐτὸν τῶν λεγομένων" τὰ γὰρ λεγόμενα ἀνα- 

ων 
MJ - ^n S ^ 

90 φέρεται χατὰ φωνῶν, ὡς ἐπὶ τοῦ σολοιχίζοντος, ἀλλὰ δὴ χαὶ χατὰ πραγ- 

υάτων, ὡς ἐπὶ τὸν ψευδομένων, ὁμοίως xxi χατὰ νοημάτων, ὡς ὅταν 

λέγωμεν χαχῶς εἰπεῖν τὸν ἠλίθιον τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ μεμφόμενοι. δεύτερον 

ἐχ τοῦ διαιρεῖν αὐτὸν τὰ λεγόμενα xai «ἢ τὰ λέγοντα᾽ λέγουσι! μὲν γὰρ 

at φωναί, λέγοντα! ὃὲ τὰ πράγματα ὥστε ταῖς φωναῖς συνανέμ, ss τὰ 

25 πράγματα. οὐ uiv οὖν xal ἀπὸ τῆς παρούσης διαιρέσεως δυνατὸν ἣν ἡμᾶς 

δεῖξαι τὸν σχοπὸν ᾿Ιαμβλίχου, οὐδὲν ὃὲ ἧττον χαὶ ἀπὸ τῆς eatis 
λέγεσϑαι διαιρέσεως τῶν λεγομένων, ἐν ἧ φησι τὰ ὄντα T, οὐσίας εἶναι 

ἢ συμβεβηκότα Tj χαϑόλου T, μεριχά" διὰ μὲν γὰρ τῆς οὐσίας χαὶ 
τοῦ συμβεβηχότος τὰ πράγματα ἐνδείχνυται, διὰ ὃὲ τοῦ χαϑόλου χαὶ τοῦ 

30 μεριχοῦ τὰς φωνὰς δηλονότι" χαϑόλου γάρ εἰσι τὰ χατὰ πλειόνων χατη- 

χορούμενα, μερικὰ δὲ τὰ χατὰ τινῶν E τὸ 0& χατηγορεῖσϑαι 
φωνῶν ἐστιν ἴδιον: δῆλον οὖν χαἀνταῦϑα ὅτι τῇ τῶν πραγμάτων διαιρέσει 

συνέμιξε τὰς φωνάς. μέσον δὲ ἀμφοτέρων νοήματά ἐστι" τῶν γὰρ ἄχρων 

νοουμένων συναναφαίνονται τὰ Mun 

35 ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως εἴρηται, ἔλθωμεν λοιπὸν xal ἐπὶ | τὴν 39* 

διαίρεσιν τῶν λεγομένων. διαιρεῖται τοίνυν τὰ λεγόμενα εἰς τὰ χατὰ συμ- 

πλοχὴν xal ἄνευ συμπλοχῇῆς. ἄνευ μὲν οὖν συμπλοχῆῇς χαλεῖται τὰ πραγ- 

μάτων δηλωτιχά, οἷον Σωχράτης, [Πλάτων, τρέχει, νιχᾷ, ποιεῖν, πάσχειν, 

ὑετὰ Ob συμπλοχῇς οἷον ᾿ Πλάτων περιπατεῖ", ᾿ Σωχράτης ἀναγινώσχει᾽ xal 

40 ὅσα τοιαῦτα. ταῦτα μὲν οὖν ἐστι τὰ ἄνευ συμπλοχῆῇς xal τὰ μετὰ συμ- 

ὃ δὲ inseruit Vitelli 8 μόνων] supra ὦ scerips. o M 12 iapgAtytov M (ef. 

p. 28,25) 13 NADA. M 11 ἐξὸν M*: ἐξ ὧν Νῖ 20 σολοιχ. M*: 

σωλυχ. M! 22 λέγομεν εἰπεῖν] ἐρεῖν Δ (ef. p. 28,93) 7 οὐσία M (ef. v. 10) 

20 95A.] an δηλοῖ ^ μεριχὰ---χατηγ. in mrg. suppl. M ὃ τὰ scripsi: τῶν M 
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5. τοῖς πράγμασι delevi ὃ ὅσα] scribas ἔστιν ἃ 20 ἔστι δὲ -- λεγομένων (35) 

OLYMPIODORI IN CADEGORIARUM c. 2 [Arist. p. 1416. 19] 

πλοχῆς. ἰστέον δὲ ὅτι ἕτερα λέγουσιν οἱ deco μετὰ συμπλοχῆς xol 

ἄνευ συμπλοχῆς xai ἕτερα ol φιλόσοφοι" οἱ μὲν γὰρ γραμματιχοὶ τῇ φωνῇ 
προσέχουσι xal οὐ τῷ σημαινομένῳ, οἱ δὲ φιλόσοφοι [τοῖς πράγμασι] τῷ 

à 

, 

σημαινομένῳ. οὕτω γοῦν τὴν Κόραχος πέτραν xui τὸν Ἄρειον πάγον 
(τοῦτο δέ ἐστι epus ἐν mus xai τὸ ζῷον λογιχὸν "νηὸν ot 

uiv γραμματιχοὶ μετὰ συμπλοχῆς αὐτὰ λέγουσιν, διότι πολλὰς λέξεις ἔχουσι, 

οἱ δὲ φιλόσοφοι ἄνευ συμπλοχῆς, διότι ἑνὸς πράγματός ἐστι δηλωτιχά. 

ὁμοίως χαὶ ὅσα λέγουσιν οἱ ἡραμματιχοὶ ἄνευ συμπλοχῆῇς, οἱ φιλόσοφοι 

τος xai τοῦ χάμνω: ταῦτα γάρ, ἅτε δὴ 
- 

μετὰ συμπλοχῆς, ὡς ἐπὶ τοῦ tp 

ἔχοντα συνυπαχουόμενον τὸ id εἰκότως ἄν λεχϑείη μετὰ συμπλοχῆς. 
ταῦτα υὲν οὖν περὶ τούτων. ἕν δὲ ἔτι τ τῶν: χαταπαύσομαι τὴν παροῦ- 
σαν ϑεωρίαν: ζητῆσαι γὰρ ἄξιον τί δήποτε ποιούμενος τὴν διαίρεσιν τῶν 

λεγομένων προξτίυησεν τὰ χατὰ συυ πλθῶν τῶν ἄνευ συμ το τῆς. λέγομεν 
τοίνυν ὅτι τοῦτο πεποίηχεν διὰ δύο τινὰς αἰτίας" ἢ διὰ τὸ γνώριμα εἶναι 
ταῦτα ἡμῖν μᾶλλον, εἴ qe | τὰ σύνϑετα τῶν ἁπλῶν ἐστι γνώριμα μᾶλλον 40r 
ἡμῖν, ὡς δηλοῖ 6 ἀνϑρωπος σύνϑετος ὧν xal μᾶλλον ἡμῖν γινωσχόμενος 
τῶν ἁπλῶν, ἤγουν τῶν τεσσάρων στοιχείων. 7, ἐπειδὴ μέλλει διαιρεῖν 

ταῦτα τὰ ἄνευ συμπλοχῆς εἰς τὰς δέχα χατηγορίας χαὶ σὺν ϑεῷ ἄρξασϑαι 
τῆς τούτων ϑεωρίας. ἵνα οὖν τὸ πέρας τῆς διαιρέσεως ἀρχὴ γένηται τῆς 

τι 
ἃ ἃ ΟΦ , ^x * , v ^N M $^ €- 3 , σ 

οιρασχαλιαὰς. τοιαυτῃ tacet ξχρησατο. ξ ὃὲ xai ἄλλο εἰπεῖν" tOtEOV Ott 

» 

AJ 

ὡς ἐν διαιρέσει Ἴδε τὰ λεγόμενα, ἐν δὲ ταῖς διαιρέσεσιν ὅϑεν ἄν τις 
ἄρξηται, dproioo ply ἐστιν, ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ ζῴου" λέγομεν γὰρ ὅτι τοῦ 
ζῴου τὸ μὲν λογιχὸν τὸ δὲ ἄλογον. ὁμοίως πάλιν φαμὲν τοῦ ζῴου τὸ 

μὲν ἄλογον τὸ Oi λογιχόν, x«i ἐν οὐδετέρᾳ διαιρέσει ἔβλαψα τὸ πρᾶγμα. 

ἔστι δὲ χαὶ ἄλλην αἰτίαν εἰπεῖν τούτου: ἰστέον τοίνυν ὅτι φύσει πρώτη 
ἐστὶν ἢ χατάφασις τῆς ἀποφάσεως" αὐμοῦνται ὃὲ τὰ uiv χατὰ συμπλοχὴν 

ἣν χατάφασιν, τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῇς τὴν ἀπόφασιν. εἰ δὲ τοῦτο, ὅσῳ 
^ . , , | ν 

Ott τιμι τέρα χατάφ φάσις απηφάσεως, τοσοῦτῳ χαι τὰ UuE& ετὰ συμπλοχῆς ον. ec 

τῶν ἄνευ συμπλοχῆς τιμιώτερα ἔσται. 

p.1*19 Οἷον ἄνϑρωπος, βοῦς, τρέχει, νιχᾷ. 

θαυμασίως ὁ ̓ Δριστοτέλης τὰ ὀνόματα ἐφεξῆς τέϑηχεν wal τὰ ρήματα" 
εἶπεν γὰρ ὁ ἄνϑρωπος, βοῦς, εἶϑ᾽ οὕτως τρέχει, νιχᾷ, ἵνα μὴ εἰρη- | i^f iz nROs. )06, ει O0tt0c τρεχε ἢ Ls μη pr, 

^ L4 (^v , [4 , ^^ ^ -Ρἅ χῶς οἷον ἀνϑρωπὴς τρέχει᾽ ὑπολάβῃ τις αὐτὸν πάλιν τὸ μετὰ συμπλοχῆς 
παραθειγμα εἰπεῖν. τοῦτο πέρας τῆς προχειμένης διαιρέσεως ἤτοι τῶν 
λεγομένων. 

eicias (ef. v. 11) 29 an προτέρα ἢ 260 χατάφασις ex ἀπόφασις corr. M 
28 τοσοῦτο M 92 Q eijcias 98 an εἰρηχόταῦ ὑπολάβει M 
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(θεωρίας v.) 

VEY «a m yr , 

Ρ. 1190 Τῶν ὄντων τὰ μὲν xa ὑποχειμέν eo c tos 
e c x Q^ v 

ὩΣ κα 
LE Q9. 

«Ὁ 
ΟἹ et ga c 

lU Συμπληρώσας | ὁ ᾿Αριστοτέλης τὴν περὶ τῶν aue διδασχαλίαν 40" 
χαὶ τὴν τούτων διαίρεσιν παραδεδωχώς, τρέπεται λοιπὸν ἐνταῦϑα ἐπ᾽ αὐτὴν 

τὴν διαίρεσιν τῶν πραγμάτων χαὶ διαιρεῖ τὰ ὄντα εἰς οὐσίαν χαὶ συμβε- [51] 

βηχὸς x«i εἰς χαϑόλου xai μεριχόν. δύο τοίνυν οὐσῶν ἀντιϑέσεων, χαϑόλου 
χαὶ Bsp. οὐσίας xai συμβεβηχότος, ξξ ἅπασαι γίνονται συμπλοχαί, ὧν 
αἱ μὲν δύο ἀσύστατοί εἰσι αἱ τὰ ἐναντία εἰσάγουσαι, οἷον ἢ λέγουσα τὸ 

αὐτὸ εἶναι χαϑόλου χαὶ μεριχὸν xal οὐσίαν χαὶ συυμβεβηχός, αἱ ὃὲ τέσσαρες 
10 συνίστανται, χαϑόλου οὐσία. ὑεριχὴ οὐσία, χαϑόλου συυμβεβηχός, μεριχὸν 

συμβεβηκός. ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὕτω εἰρηχὼς ὃ φιλόσοφος, πραγμάτων ἂν 
ἡμᾶς ἀπήλλαττεν, ἐπειδὴ δὲ οὐχ οὕτως εἶπεν, ἀλλὰ ξέναις φωναῖς ἐχρή- 

σατο. πράγματα παρέσχε τ τοῖς ἐξηγηταῖς: χαλεῖ γὰρ τῆν υὲν οὐσίαν οὐχ 
ἐν ὑποχειμένῳ, διότι ἢ οὐσία αὐθϑυπόστατος οὖσα οὐ δέεταί τινος πρὸς 

15 ὕπαρξιν, τὸ Oi συμβεβηχὸς ἐ 
τὸ ϑερμόν, τὸ ψυχρόν, τὸ λευχόν, ἐν ὑποχειμένῳ ἔχει τὸ εἶναι τῇ οὐσίᾳ 

y ὑποχειμένῳ, διότι τὸ συμβεβηχός, οἷον 

' 5 7 M - ὩΣ " ἘΣ N ^N s 

xal ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν, τὸ δὲ χαϑόλου χαϑ᾽ ὑὕποχει- 

ψένου ὡς xu τινος ἀγορευόμενον, οἷον ἄνϑρωπος χατὰ []λάτωνος. YXwxpa- 
Li ^-^ M DA ^ - - b] P] γ΄ eir 

τους, Δλχιβιάδου. τὸ δὲ μεριχὸν χαλεῖ οὐ xa COMETA TUE διότι 

20 μὴ χατά τινος χατηγορεῖται, ὡς τὰ ἄτομα" χατὰ τίνος ἔχει ταῦτα 

χατηγορηϑῆναι; συμπλέχων οὖν τὰ ὀνόματα ταῦτα χαΪλέ i: i» χαϑόλου Alr 
e οὐσίαν xa9 ὑποχειμένου οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, xa ὑποχειμένου uiv 

ὡς χαϑόλου, οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ δὲ ὡς οὐσίαν, τὴν ὃὲ ὑεριχὴν οὐσίαν 
᾿ χαλέσαις οὐ χαϑ᾽ ὑποχειμένου οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, οὐ χαϑ᾽ ὑπο- 

25 χειμένου μὲν ὡς μεριχήν, οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ Oi ὡς οὐσίαν. παλιν δὲ τὸ 
χαϑόλου συμβεβηχὸς χαλέσαις χαϑ᾽ ὑποχειμένου ἐν ὑποχειμένῳ, xal 

ὑποχειμένου μὲν ὡς χαϑόλου, ἐν ὑποχειμένῳ ὃὲ ὡς συμβεβηχός, τὸ δὲ 

μεριχὸν συμβεβηχὸς χαλέσαις οὐ χαϑ᾽ ὑποχειμένου ἐν ὑποχειμένῳ, 

(Q2 οὐ χαϑ᾿ ὑποχειμένου uiv ὡς μεριχόν, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ ὡς coppe βηχός. 

80 ᾿Αλλὰ τοιαύταις φωναῖς χρησάμενος ἀπορίαν ἐχίνησεν τοῖς ἐξηγηταῖς, 
τί δήποτε ἀσαφέσιν ὀνόμασιν ἐχρήσατο, δυνάμενος χαλέσαι ταῦτα οὐσίαν, 
συμβεβηχός, χαϑόλου xai μεριχόν. χαὶ λέγουσι τούτου τινὲς μίαν μὲν 

αἰτίαν ταύτην: ὅτι τούτου χάριν ἀσαφῶς ταῦτα εἶπεν, ὅπως μὴ βατὴν 

ποιήσῃ πᾶσι τὴν οἰχείαν φιλοσοφίαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς ἱεροῖς τὰ παρα- 
, »v [4 €T - , , 

35 πετάσματα ἔστιν εὑρεῖν xal τοῖς ποιήμασι τοὺς υύϑους, οὕτω xai ἐνταῦϑα 

ἢ ἀσάφεια αὐτῷ ἐπινενόηται. xal αὕτη μὲν πρώτη αἰτία. δευτέρα δέ ἐστιν 
αἰτία αὕτη, ἢ λέγουσα ὅτι τούτου χάριν ἐχρήσατο τοιαύταις φωναῖς, διότι 

| tit. inserui (ef. p. 37,16) 2 ὑποχειμένου ex ὑποχειμένῳ corr. M τινὸς 

inserui (οἵ. p. 45,8) 9 τέσσαραις (sic) M 10 συνίσταται M! 12 ἀπή- 

λαττεν M οὐχ inseruit M? 16 ἔχει scripsi: ἔχουσι M 21 χαλέσαις 

scripsi: καλέσης M!: καλέσεις M? (cf. v. 24) 37 ὅτι superser. M 
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ἐδήλωσεν: ἔστι δὲ χαὶ τρίτη αἰτία, ἣ 
- , ^ 

ὑπογραφιχῶς τὴν φύσιν ἐχάστου zu 
λόγον ἀντιφατιχῶς, ἐπειδὴ μηδὲν ἐχ- 

φεύγει τὴν ἀντίφασιν: ἀντίφασις δέ ἐστι μάχη χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως, 

τὸ ναί ἢ τὸ o9 σημαίνουσα. ἀλλὰ πάλιν | ἀποροῦσιν λέγοντες ὅτι εἰ τιμιω- 41" 

5 τέρα ἐστὶν ἡ οὐσία τῶν συυβεβηχότων x«l T, χατάφασις τῆς ἀποφάσεως, 
διὰ τί μὴ ἐδήλωσεν 6 ᾿Δριστοτέλης τὴν μὲν οὐσίαν διὰ χαταφάσεως ὡς 

δΣ 
οξε 

P1 

69060zV 

συμβεβηχὸς διὰ ἀποφάσεως ὡς ἀτιμότερον. πρὸς τοῦτό 
- ^ 

χρξιττὴν 

τιμιωτέραν, τὸ 
5 - 

qausv ὅτι ἄτοπον τὸ ἢ χαὶ τὸ χεῖρον πάντων δι᾽ 
5» ἀρχὴν (δι) ἀπο- 

ἀλλὰ μὴν χαὶ 
ἀποφάσεως σηυᾶναι. οὕτω γοῦν τὴν μίαν τῶν πάντων 

΄ , ^S v , - 

10 φάσεως γνωρίζομεν, οὐδὲν ἔχοντες ταύτης χατηγορῆσαι. 
ἫΝ jw ὕλην αἰσχρὰν χαὶ τρύγα τοῦ παντὸς οὖσαν OU ἀποφάσεως Ἰνωρίζομεν. 

εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν ἄτοπον χαὶ τὴν οὐσίαν διὰ ἀποφάσεως δηλῶσαι. xal 
αὕτη μὲν μία ἀπορία xai ἣ λύσις αὐτῆς. ἄλλην δὲ ἀπορίαν φασὶ τοιαύτην, 

xui αὐτὴν διὰ χαταφάσξεως ἐδήλωσεν εἰρηχὼς ὑποχείμενον 

, ἵνα τὴν οὐσίαν xui τὸ συμβεβηχὸς διὰ χαταφάσεως 
εἰχύότως: ἡβουλήϑη γὰρ ἀντιφατιχῶς προάγειν τὸν 

^ oc 
i 

bU 5*4 [d αἱ » , M 5-7 5 * “Ὁ 

λόγον, εἰδὼς ὡς πάντα τὰ ὄντα περιλαμβάνει χαὶ οὐδέν ἐστι μεταξὺ τῆς 

δύο χαταφάσεων ὡς ἐπίπαν ἀεὶ εὑρίσχεταί τι μεταξύ" 

λευχὸν T, 

ἀντιφάσεως. 
» 2T ; δ “ὦ f , , ! ^-. - 

οἷον ἐάν τις εἴπῃ 00s μέλαν, πολλάχις ψεύδεται: δύναται 

γὰρ εἶναί τι μηδὲ αέλαν, ἀλλὰ φαιόν. εἰ δὲ προαγάγω τὸν 
λόγων λέων ὅτι ἢ λξηχό) ἔστιν T j ). £0 e T EA T. ) έλ λόγον λέγων 6ótt Ἢ λξυχον ἔστιν Ἢ οὐ λευχὸν ἔστιν ἢ μέλαν ἡ οὐ μέλαν, 

’ 

πρὸς τοῦτο πάλιν τινὲς ἀπο- οὐ διαμαρτάνω χατὰ τὴν ἀντίφασιν. ἀλλὰ mi 
- “7 A o ^ 91 ΄ ὙἝ 3 τς ΄ ' Y - 

ροῦσιν λέγοντες ὅτι διὰ χαταφάσεως ZG) ὅτε πάντα τὰ ὄντα περιλαβεῖν" 
em Td E “ REN Y ΄ bi i NAI C ^ ΄ *, - 9 

οὕτω γοῦν φαμεν ὅτι τὰ ὄντα πάντα T, ἀίὸιά ἐστιν ἢ φϑαρτά: οὐχοῦν 42r 
χαὶ εἴ πο. πάλιν εἴπωμεν ὅτι πάντα τὰ ὄντα T, ὑποχείμενά ἐστιν ἣ ἐν 
ὑποχειμένῳ, τοῦτ᾽ ἔστιν T, οὐσίχ T, συμβεβηχότα, ἀληϑεύομεν. χαὶ ὅτι 
ἀντιφατιχῶς ἐβούλετο προαγαγεῖν τὸν λόγον ὃ ᾿Αριστοτέλης, οὐδὲν ἧττον 

χαὶ τοῦτο αὐτὸ ἠδύνατο ποιῆσαι x«i QUÀ χαταφάσεως τὴν οὐσίαν σημᾶναι 
- , 

30 

«7f t 1 ΄ ΄ 

ἔγων ᾿ τὰ μὲν οὐχ ὑποχείμενα 

ὅτι ψευδὴς 9 λόγος ηὑρίσχετο, 
' e Jy e , ES 

γὰρ *, οὐσία ὑπόχειται, ἀλλὰ 
' ^ L3 ε ΄ 

τὸ γὰρ τόδε λευχὸν ὑπόχειται 
I2 ἀλλὰ πρὸς χατηγορίαν. εἰ οὖν 

΄ , ) 5 UJ ' ὑποχείμενα᾽. ἀλλὰ πρὸς τοῦτό φαμεν 
εν τὴν οὐσίαν ὑποχείμενον" οὐ μόνον 

' * , - Q/' 

χαὶ τὰ μεριχὰ συμβεβηχότα τοῖς χαϑόλου" 
τῷ χαϑόλου λευχῷ, χαὶ μὴ πρὸς σύστατιν 

M ' , e , 5 9^ 7 

χαὶ τὰ συμβεβηχότα ὑπόχειται, οὐχ ἐδύνατο 
, ' [4 

μόνην τὴν οὐσίαν ὑποχείμενον [ ὀνομάσαι. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν ἀποριῶν. 

Λοιπὸν δὲ ζητοῦσι χαὶ τὴν τάξιν τῶν συζυγιῶν χαὶ ζητοῦντες ταῦτά 
φᾶσι" λέγουσιν ἐν ἐυμνήσϑη τῆς χαϑόλου οὐσίας. ὡς ἷ γὰρ ὅτι πρώτης 
τιμιωτέρας (τιμιωτέρα γάρ ἐστι, διότι χαὶ χατ᾽ ἀμφότερά ἐστι xal χαϑόλου 
χαὶ οὐσία), δεύτερον ὃς τοῦ μεριχοῦ συμβεβηχότος, οὐχ ὡς τιμιωτέρου, 
ἀλλ ὡς ἐναντίου τῇ χαϑόλου οὐσία τῶν γὰρ ἐναντίων μία ἐστὶν ἢ ἐπι- 

, 40 στήμη. χαὶ τούτου χάριν εὐθέως μετ᾽ αὐτὴν τούτου ἐμνημόνευσεν. τρίτον 

τὸν" inserui (cf. v. 11) 

21 μέλλαν. (pr. l) M 20 ἔσϑ᾽ ὅτε] scribas ἔστι ποτὲ 

26 ὅτι notavit et in mrg. adscripsit εἰ πάντως Μὲ 

13 φησὶ M 14 χατάφασιν M! 11 παραλαμβ. M 

25 εἴπομεν M 

38 an δευτέρου ἢ 
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v ' , , ΄ , 92084 

ἔταξεν τὸ χαϑόύλου συμβεβηχός: προετίμησε qàp αὐτὸ ὡς χαϑόλου, διότ: 

περὶ ταῦτα χαταγίνονται ot φιλόσοφοι. εἶτα τετάρτην τάξιν ἀπένειμεν τῇ 
ὑεριχῇ οὐσία: xat αὕτη μὲν μία αἰτία. οἱ δὲ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν 
», ^ , e 7 A , eo , ^ / , b 4 ^ , 

ἀποδιδόασι χαὶ ἄλλην αἰτίαν τοιαύτην" ὅτι τούτου | xénn (τετάρτην) ἔταξεν 42" 
iJ ν᾿ ? 5 , - 

5 τὴν μεριχὴν οὐσίαν, ἵνα ἀπὸ οὐσίας ἀρξάμενος εἰς οὐσίαν τελευτήσῃ. τοῦτο 
OA ΤΩΣ Πα τῶν θείπδῇ ἘΠΕ ΤΕ πέρας τῆς προχειμένης ἡμῖν ϑεωρίας εἰς ἐξέτασιν. 

(θεωρία ta.) 

- » L4 ^ 

p.1320 Τῶν ὄντων xà μὲν xaÜ' ὑποχειμένου τινὸς λέγεται, ἐν 

ὑποχειμένῳ δὲ οὐδενί ἐστιν. 

, ^ ^ , - ΄ 

10 Ενταῦϑα τὴν χαϑόλου οὐσίαν φησίν. διὰ μὲν γὰρ τοῦ χαϑ᾽ ὕπο- 
χειμένου τὸ χαϑόλου εἰσάγει, διὰ δὲ τοῦ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ τὴν 

οὐσίαν. 

Ρ.11285 Τὰ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ μέν ἐστι, χαϑ' ὑποχειμένου δὲ 
$ Ww «t , 

οὐδενὸς λέγεται. 

E γ 4. -€ ^ , ^ v ' - 5 [4 , 

15 υταῦϑα τὸ μεριχὸν τε τις φησι, διὰ μὲν τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ 
ΣΝ Bs E A» Ar A ἝΞ — , E E -— M τὸ συμβεβηχὸς εἰσάγων, διὰ OR τοῦ οὐ χαῦ᾽ ὑποχειμένου τὸ μεριχὸν 
δηλῶν. 

271. E , ^N , "ov H ε΄ ΄ ε ΄ 

Ρ. 1194 'Ev ὑποχειμένῳ δὲ λέγω ὃ ἔν τινι μὴ ὡς μέρος ὑπάρχον 
- * * 

ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν. 

) ' ^ 

20 Ενταῦϑα τὸ ἁπλῶς συμβεβηχὸς ὑπογράφει. τὴν δὲ χατὰ μέρος 
Τὺ st 2 ir c 1 αὐτοῦ ἐξάπλωσιν ἐν τῇ ἑξῆς ϑεωρία μαϑησόμεϑα. 

35 Otov ἢ τὶς Ὑρ ατιχὴ ἐν ὑποχειμένῳ μέν ἐστι τῇ ψυχῇ p. 1495 κιὼν Ti τὶς ἵραυμ. CAT εν UT OZSEt! -L 1 με E ct w 4l Ψ / T: 

, e , ἊΝ $^ * , 

xqU' ὑποχειμένου δὲ οὐδενὸς λέγεται. 

Τοῦτο τὸ παράδειγμα οὐ τῆς προσεχῶς εἰρημένης ἐστὶν ὑπογραφῆς JUt0 τῷ D h 1 “ CS 4} σξχ 5 οἱμηβενῆηξι . i ij^ Y 15» 

95 ἀλλὰ τοῦ ἀνωτέρω ταύτης λεχϑέντος μεριχοῦ συμβεβηχότος" τῷ γὰρ εἰπεῖν 
, , ' f ΄ 5 

ατιχή τὴν μεοιχὴν εἰσήγαγε, τὴν. ἐν ᾿Αριστάρχῳ, εἰ. τύχοι. l 
- e BM v 3 

o^ o 

S 
bi € A 22^ "Ἢ τοῦτο τὸ μεριχὸν συμβεβηχὸς 6 ᾿Αριστοτέλης πῇ μὲν ἐν σώματι X 2 L egi LA e - 

n 

ϑεωρεῖ πῇ δὲ ἐν doi ἐν ἀσωμάτῳ μέν, ἡνίχα φησὶν ἐν ὑποχει- 
΄ ὯΝ Ἀν ὁ ἀρ ΄ ' 

υ | γραμματιχή, ἐν σώματι δέ, ἡνίχα λέγει τουτὶ μένῳ ἐστὶ τῇ ψυχῇ 

30 τὸ λευχὸν. ἐν ὕποχει 
, 

f 
μένῳ ἐστὶ τῷ σώματι. 

4 ἀποδιδόασι M?: ἀποδίδωσι M! τετάρτην inseruit Vitelli 9 tit. addidi (ef. 

p. 43,1) 11 οὐχ superser. M 18 ὑπάρχων M! 25 τῷ] τὸ M 
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M "ms A e , , 2 € , p.1329 Τὰ δὲ xaÜ' ὑποχειμένου λέγεται xat ἐν ὑποχειμένῳ 
ἐστίν. 

᾿Ενταῦϑα τὸ χαϑόλου συμβεβηκός φησιν, διὰ μὲν τοῦ xa" ὕποχει- 
, Y , DM, NN ON 9-5 [4 , ' , 

μένου τὸ χαϑόλου εἰσάγων. | διὰ 0$ τοῦ ἐν ὑ ποχειμένῳ τὸ συμβεβηχός. 43r 

οι 

' ^ Y *, ΄ *, ' ) 

p. 163 Τὰ δὲ οὔτε ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶ οὔτε xaÜ' ὑποχειμένου 
y 

- , - δ *, , " 

᾿Ενταῦϑα τὴν μερικὴν οὐσίαν φησί, διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν οὐ xa 
ν 

ε ΡΣ , Nw - 9 2 e 

ὑποχειμένου τὸ μεριχὸν ἐμφαίνων, διὰ δὲ τοῦ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ τὴν 
ἣν , 

οὐσιαν. 

10 p. 10). ᾿Απλῶς δὲ τὰ ἄτομα xat ἕν ἀριϑμῷ xav οὐδενὸς Ómo- 
Ξ 5 3 " , ^N Ὑ $58 , 3 χειμένου λέγεται, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ (ἔνια, οὐδὲν χωλύει εἶναι. 

αἱ ἕν τῷ ἀριϑμῷ " ἔστιν μὲν γὰρ λαβεῖν 
χαὶ τὰ εἰδιχώτατα εἴδη ἄτομα, ἃ μηχέτι δύναται τμηϑῆναι xal σῶσαι τὸ 

ἕν τῷ ἀριϑμῷ. ἵνα οὖν τὰ ἁπλῶς ἄτομα 

15 εἰσαγάγῃ, προσέϑηχε χαὶ τὸ ἕν ἀριϑμῷ: διαφέρει γὰρ τὸ ἄτομον τοῦ 
υερικοῦ, διότι τὸ μὲν ἄτομον ἐπὶ ἑνὸς xal μόνου ὡρισμένου φέρεται, τὸ δὲ 

μεριχόν ἐστιν μέσον τοῦ τε χαϑόλου x«i τοῦ ἀτόμου: τοῦ μὲν γὰρ ἀτόμου 
» ' Q* M , { - ^ € , ^ , , , ^ — i 

ξχξι τὸ xau ενος φξρεσῦαι, τοῦ ὃξ χαϑόλου τὸ αοριστῶς Ent χοϊνηῦ χατης 

v 

20 p. 1324. Ev ὑποχειμένῳ δὲ λέγω ὃ ἔν τινι u$ ὡς μέρος ὑπάργον 
I i Dy i D 

^ - ὃ 

ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν. 

Περὶ τεσσάρων φωνῶν διαλεγόμενος ᾿Αριστοτέλης, τῶν δύο μόνων ὑπο- 
v f, 

uiv χαϑ’ ὑποχειμένου εἰρηχὼς ἁπλῶς δὲ τὰ ἄτομα xal ἕν ἀριϑμῷ xac 

98 οὐδενὸς ὑποχειμένου λέγεται, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ ἔνια οὐδὲν χωλύει 

εἶναι. τοῦ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ παραδίδωσιν ὑπογραφὴν λέγων ὅτι ἐν ὑποχειμένῳ 
ἐχεῖνα λέγω, ἃ ἔν τινι μὴ ὡς μέρος ὑπάρχοντα ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ 

ἐν ᾧ ἐστι. | χαλῶς δὲ ὑπογραφὴν xal οὐχ δρισμὸν αὐτῶν παραδίδωσι. xai 48» 

τοῦτο ἐποίησεν ὡς φιλοσύντομος xal ὡς ἀχριβὴς χαὶ ὡς φιλάνθρωπος. 

30 ὡς μὲν οὖν φιλοσύντομος τῶν δύο μόνων ἐμνημόνευσεν, ὡς δὲ ἀχριβὴς 
ἐπιστήμων ἐξ ἑχατέρας ἀντιϑέσεως ἑνὸς ἐμνημόνευσεν, ὡς δὲ φιλάνϑρωπος 
τῶν χειρόνων, ὅπως μὴ δόξωσι διὰ τὴν ἀμυδρότητα τῆς ὑπάρξεως μηδὲ 

ὅλως εἶναι. διὰ τοῦτο τοίνυν αὐτῶν ὑπογραφὴν παραδίδωσι xai οὐχ δρισμόν- 

1 post χαϑ᾽ ὑποχ. add. τε Arist. 4 εἰσάγων scripsi: εἰσάγει M (οἴ. p. 45,16) 
ἐν superscr. M 11 ἔνια inserui (cf. v. 25) 12 «ei suppl. M?: om. M! 
15 εἰσαγάγη ex εἰσάγει corr. M pr. τὸ ex τῷ corr. M 16 ὡρισμένου ex ὁρισμοῦ 
corr. M 
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e , - ^-^ e ΄ ^ v ὁμώνυμος γάρ ἐστι φωνὴ τὸ ἔν τινι, τῶν δὲ ὁμωνύμων ὁρισμὸν οὐχ ἔστιν 
σ ^N P! Ψ -Ὁ ΕΣ ^ , U 

ἀποδοῦναι, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπογραφήν. ὅτι δὲ τὸ ἔν τινι δμώνυμός ἐστι φωνὴ 
-Ὁ- M e - ^ * 

δῆλον. τὸ γὰρ ἔν τινι ἑνδεχαχῶς λέγεται. xoà πρῶτον μὲν ἔν τιν: λέγεται 

ὡς ἐν χρόνῳ, ὡς ὅταν φαμὲν τὸν Σωχράτην ἐν τοῖς [Πελοποννησιαχοῖς 
χρόνοις γενέσϑαι xai Αἴαντα ἐν τῷ Tov πολέμῳ. λέγεται ἔν τιν! xod 

ὡς ἐν τόπῳ, ὡς ὅταν φαμὲν τὸν - ἐν Λυχείῳ εἶναι. λέγεται ἔν 
τιν: ὡς ἐν ἀγγείῳ, ὡς ὅταν φαμὲν τὸν οἶνον ἐν τῷ ἀμφορεῖ εἶναι xoi τὸν 

σῖτον ἐν τῷ μεδίμνῳ. διαφέρει δὲ 6 τόπος τοῦ ἀγγείου χατὰ τὸ χινητὸν 
χαὶ ἀχίνητον: ὃ μὲν γὰρ τόπος ἀχίνητός ἐστι, τὸ ὃὲ ἀγγεῖον χινούμενον 

, * , ^ - ^- e V Ἁ 

λέγεται. λέγεται ἔν τινι xal ὡς γένος ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὡς ὅταν φαμὲν τὸ 

ζῷον ἐν ἵππῳ χαὶ ἀνθρώπῳ χαὶ ἐν Bot! εἶναι. λέγεται ἔν τιν: χαὶ ὡς 
ἜΦΥ ES ἘΝ ΠΕΣ τ ΠΣ ᾿ " v ἢ ^ ' σ , LU e t 

εἶδος ἐν γένει, ὡς ὅταν φαμὲν τὸν ἄνϑρωπον T, τὸν ἵππον ἐν τῷ ζῴῳ 
bI [rd εἶναι. λέγεται ἔν τινι xal τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν, ὡς ὅταν φαμὲν τὴν 

χεῖρα ἐν δαχτύλοις. λέγεται ἔν τινι xal ὡς μέρος ἐν ὅλῳ, ὡς ὅταν φαμὲν 
Y» 

τὴν | χεῖρα ἐν τῷ ὅλῳ σώματι. λέγεται ἔν τινι xal ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ, ὡς 44r ἣν | χεῖρα ἐν τῷ ὅλ ματι. e xai ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ, ὡς 
- * ^ - 

ὅταν φαμὲν τὸ εἶδος τοῦ ἀνδριάντος ἐν τῷ χαλχῷ εἶναι. λέγεται ἔν τιν! 

xal ὡς ἐν ποιητιχῷ, ὡς ὅταν εἴπωμεν “οὐχ ἔστιν ἐν ἡμῖν τόδε τὸ πρᾶγμα, 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ Ere λέγεται ἔν τινι xal ὡς ἐν τελιχῷ, ὡς ὅταν φαμὲν 
τὴν ΠΟ ΤΟΥ ἐν Ἱεωμετρίᾳ τὸ τέλος ἔχειν ἣ τὴν ἰατριχὴν ἐν ὑγείᾳ ἔχειν 
τὸ τέλος. λέγεται πάλιν ἔν τινι ὡς συμβεβηχὸς ἐν οὐσία, ὡς τὸ λευχὸν 

- 

ἐν τῷ παν εἰ τοίνυν τὸ ἔν τινι πολλαχῶς λέγεται, πῶς οὐχ ἔσται 
διώνυμον; οὐχοῦν τὸ ἔν τινι ὡς ἐν πλείοσι χατηγορίαις ϑεωρούμενον ἀνα- 

V 

- , M Ν » m ' 

λογεῖ γένει, τὸ OE λοιπὸν τὸ ἐν τῇ ὑπογραφῇ διαφοραῖς" τὸ γὰρ wtf; ὡς 

μέρος ὑπάρχον χαὶ τὸ ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ 

ἀναλογεῖ διαφοραῖς. ἀναγχαίως δὲ (προσέϑηχε) τὸ μὴ ὡς μέρ πάρχ 

διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸν ὀφθαλμὸν συμβεβηχός: ἔν τινι γάρ ἐστιν χαὶ ἀδύνατον 
- Ced τὰ a Pl m» NR CY: , » ^) , - 

χωρὶς εἰναι τοῦ ἐν ᾧ ἔστι, xat ὅμως οὐχ ἐστιν συμβεβῆτος, διότι ὡς ἘΣ 

o PAY c^ τὶ S. 
^o 

Xov 

2. , ^ M , ε 

ἐστί, τὸ ὃς συμβεβηκὸς οὐ ϑέλει εἶναι ὡς μέρος. xai διὰ τοῦτο προσέϑηχ 

ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ μὴ ὡς μέρος ὑπάρχον. τὸ ὃὲ ἀδύνατον χὼρ 
εἶναι τοῦ ἐν -στὶν προσέϑηχεν». ῖότιε ..«--.τ--.ὕτὸὺς ἐν τινί ἐστι 

d 

χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῦ μέρος, τοῦ σώματος, οὐ μέντοι οὐ δύναται upto 

χωρίζεται γὰρ xol χαϑ᾽ ἑαυτὴν ὑφίσταται σὺν τῇ tyi» ἅπερ οὐ δυνατὸν 
/i 

Y M , e , , 

ἔχειν τὰ συυβεβηχότα. ὃ τοίνυν σύμπας νοῦς τῆς ὑπογραφῆς τοιοῦτός 
ἐστιν: ὅτι συυβεβηκός iow ὃ ἔν τιν! ϑεωρεῖται uj ὃν αὐτοῦ μέρος, χαὶ 

ἀδυνάτως ἔχει χωρισϑῆναι τῆς ὑποχειμένης οὐσίας αὐτοῦ. | xai αὕτη uiv 44v 
τ [4 ms οὖν T, διάνοια. 

᾿Αλλὰ πρὸς ταύτην τὴν ὑπογραφὴν ἀποροῦσί τινες, πειρώμενοι δεῖξαι 
ἔχουσαν αὐτὴν τὴν διττὴν χαχίαν, ἣν πέφυχεν ἐπιδέχεσϑαι ὃ ὁρισμός, τοῦτ᾽ 
4 (i ' M » ! e M ^ , AM IN A 

ἔστιν ἀπΕρβθλἢν χαὶ ἔλλειψιν: οἱ μὲν γὰρ λέγοντες ὑπερβολὴν ἔχειν αὐτὴν 

6 λυχίω M Ü dyqio M ἀμφωρεῖ M! 8 ἀγγίου M? 11 xai ἐν 

Boi eieias 19 γαιωμετρία M! 259 ὡς suppl. M?: om. M' 24 ὑπάρχων M 

21 elvat supra ser. M 25 ante ἀναγκ. incohaverat τὸ yàp μὴ, sed delevit M 

προσέϑηχε inserui 30 post διότι laeuna fere XVI litterarum est, conicias ἡ émt- 

στήμη (cf. Porph. in Cat. p. 77,35) 33 ἔχειν scripsi: ἔχει M 84 àv M 

24. 
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ἀποροῦσι λέγοντες οὕτως" ὅτι οὐ μόνον τὰ συμβεβηχότα ὑπέγραψεν διὰ τῆς 
εἰρημένης ὑπογραφῆς, ἀλλὰ xal τὰ ἄτομα, ἤγουν τὸν Σωχράτην: ἁρμόζει 

4àp αὐτῷ ἣ εἰρημένη ὑπογραφή. εἰ δὲ ἁρμόζει αὐτῷ, ἐπειδὴ dv ὁ 

ὁρισμὸς 6 αὐτός, χαὶ τὰ ὁριστὰ τὰ αὐτά, ἀνάγχη τὸν Σωχράτην T; συρμ- 

5 βεβηχὸς εἶναι, ὅπερ ἄτοπον. Y, οὐσίαν αὐτὸν ὄντα ἁρμόζειν ἐπ’ αὐτῷ τὴν 

εἰρημένην ὑπογραφήν, xai οὐχέτι dppócot μόνον τοῖς συμβεβηχόσιν. ὅτι 
δὲ ἁρμόζει τῷ Σωχράτει ἢ ὑπογραφή. δῆλον ἐντεῦϑεν: 6 Σωχράτης ἔν 

τινι, εἴ γε φυσιχόν ἐστι σῶμα, πᾶν OE σῶμα φυσιχὸν ἐν τόπῳ ἐστίν. ἀλλὰ 

uv xal ἔν τινι div, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τόπῳ, οὐκ ἔστι μέρος τοῦ τόπου, xai 
10 ἀδύνατον αὐτὸν χωρὶς εἶνα: τόπου. εἴ γε, ὡς εἴρηται, φυσιχὸν ἔχει σῶμα. 

εἰ δὲ ταῦτα οὕτως ὯΙ χαὶ ἁρμόσει ἢ ὑπογραφὴ τῷ Σωχράτει, οὐ μόνον 

συμβεβηχότα ὑπέγραψεν, ἀλλὰ καὶ οὐσίας, ἢ 6 προχείμενος ἔσται συῳ- 
βεβηχός, ὡς εἴρηται. χαὶ αὕτη μὲν T, ἀπορία. πολλῶν ὃὲ xat ἄλλων 

ἀντειπόντων ἡμεῖς παρέντες ἐχεῖνα τὴν Θεμιστίου προσ. πεν λύσιν 

15 ταύτῃ λέγουσαν οὕτως" ὁπότε λέγετε, φησί, τὸν Σωχράτην ἐν τόπῳ εἶναι; 

ποῦ ἄρα φατὲ αὐτὸν εἶναι, ἐν τῷ χαϑόλου | ἣ ἐν τῷ μεριχῷ; εἰ μὲν οὖν 45r 

ἐν τῷ χαϑόλου, ἀδύνατον: οὐ γάρ ἐστιν Σωχράτους τόπος τὸ ὑπέχχαυμα. 
εἰ δὲ ἐν τῷ μεριχῷ, δύναται χωρὶς εἶναι τούτου: ὥστε οὖν οὐχ ἐφαρμόσει 

χατὰ τοῦ Σωχράτους ἢ εἰρ Res τοῦ pue βηχότος ὑπογραφή. ἀλλὰ πάλιν 

90 ἀποροῦσί τινες λέγοντες iu οὐ μόνον τὰ τς βηχότα pepe ἀλλὰ 
Ν 

ὃος τὸ ἔνυλον ἔν τινί ἐστιν (ἐν γὰρ τῇ ὅλῃ ϑεω- xai τὸ εἶδος: τὸ γὰρ ε 

ρεῖται), χαὶ ὅμως οὐχ ἔστιν αὐτῆς μέρος xal χωρὶς αὐτῆς οὐ δύναται 

εἶναι. ἀλλ οὗτοι πάλιν ἀγνοοῦσιν ὅτι τὸ ἔν τινι ἐνταῦϑα ὃ ᾿Αριστοτέλης 

τὴν οὐσίαν εἶπεν τὴν εἰδοπεποιημένην xal oby, ὡς αὐτοί φασι, τὴν ὕλην. 
25 οὕτως μὲν οὖν ἀποροῦσιν ot βουλόμενοι δειχνύναι ὅτι ὑπερβολὴν ἔχει ἢ 

εἰρημένη ὑπογραφή. οἱ ὃὲ φάσχοντες αὐτὴν ἐλλείπειν φασὶν ὅτι οὐ πάντα 

τὰ συμβεβηκότα ὑπέγραψεν διὰ τῆς εἰρημένης ὑπογραφῆς" τὰ γὰρ συμ- 

ὃὲ χωρίζονται, χαχῶς ἄρα εἶπεν ἀδύ- ec βεβηχότα χωριστὰ pd ε 

νατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν. ἀλλά φαμεν ὅτι ἢ τοιαύτη ἀπορία 
e 30 χαταγέλαστος" ὅρα γὰρ ὅτι εἶπεν ὁ ᾿Αριστοτέλης χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ 
à 

ἐστιν, οὐ μέντο! εἶπεν ὅτι οὐ δύναται χωρισϑῆναι" χωρισθῆναι γὰρ δύναται, 

χωρισϑὲν ὃς ὑποστῆναι ἀδυνατεῖ. πάλιν δὲ φασὶν ὅτι οὐ πάντα τὰ συμ- 
[ers e , [4 , : e? ^ 73 , Ll - , [ed D R4 E , 

βεβηχότα ὡρίσατο: εἰσὶ γάρ τινα τῶν συμβεβηχότων, ἅτινα δύναται χωρί- 
Τα 9 e C 424: "4 - “Ὁ », | P4 - , o ' γῆ ζεσϑαι τοῦ ὑποχειμένου, οἷον ἢ εὐωδία τοῦ μήλου: αὕτη γὰρ χωρίζεται 

e: en £x τοῦ μήλου χαὶ ἔρχεται πρὸς ἡμᾶς" εἰ δὲ χωρίζεται | χαίπερ οὖσα συμ- Ab» 

βεβηχός, εἰσί τινα τῶν συμβεβηχότων χωρὶς εἶναι δυνάμενα τοῦ ἐν ᾧ 

ὑπῆρχον. πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ἀντεῖπον οἵ ᾿Αριστοτελιχοὶ λέγοντες 
ὅτι εἰ χαὶ χωρεῖ ἢ εὐωδία τοῦ μήλου πρὸς ἡμᾶς, οὐ χαϑ’ αὑτὴν χωρεῖ, 

ἀλλὰ μετά τινων ἐχ τοῦ μήλου λεπτῶν ἀπορροιῶν ὑπεχχεῖται ἢ εὐωδία 

40 xal ἔρχεται πρὸς ἡμᾶς. χαὶ ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει, δηλοῖ τὸ ῥυτιδοῦσϑαι 

9 ὄντα] an ἐἶναι xal? 6 ἁρμόσαι scripsi: ἁρμόσει M 11 σωχράτη M 

15 λέγετε Vitelli: λέγεται M l7 ὑπέχχαυμα] cf. Arist. Meteor. A 4 p. 341^19 sq. 

28 ἀγνωοῦσιν M 26. 32 φησὶν M 39 ἀπορρυῶν M! ὑπεχεῖται M! 
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τὸ pXAov* πόϑεν δὲ ἂν ἐρρυτιδοῦτο, εἰ μὴ οὐσία τις ἐξ αὐτοῦ Bien ρεῖτο: 
ἰ δέ τις, φασίν, εἴποι πρὸς ἡμᾶς τί δήποτε ἐν τῷ δένδρῳ ὃν xai εὐωδίαν 

ἡρῖν qoum οὐ βυτιδοῦται;. γηνωσχέτω οὗτος ὅτι μᾶλλον οὐσιοῦται 

ix τῆς ῥίζης καὶ τῶν χλάδων ἥπερ ὑεῖ: ἴται. αὕτη μὲν οὖν 7; λύσις 

ὃ τῶν [ΠΠεριπατητιχῶν. ὁ δὲ [Πλωτῖνος ταύτην τὴν ἀπορίαν ἐπιλυόμενος 

ἑτέραν ἐπήνεγχεν λύσιν, τὸ ὃ 
, οὗ ἀέρος αἰτιώμενος: ἔλεγεν γὰρ ὅτι 

"9 
a ἘΞ o x 

ὃ ἀὴρ δίοσυος ὧν δυνάμει γίνεται νεργεία εὐώδης, χαὶ οὕτως ἀντιλαμβα- 

νόμεϑα τῆς εὐωδίας. xal αὕτη ἣ λύσις [Πλωτίνου χομψοτέρα οὖσα τῆς 
τῶν ΠΕεριπατητιχῶν" ἐχείνη γὰρ οὐκ ἔστι πάνυ πιϑανή" εἰ γὰρ οὐσία ἐστὶν 

10 fj ἐχφερομένη, πάντως T, ἄνω χωρήσει 7 χάτω ἢ γὰρ βαρύ ἐστι τοῦτο 

τὸ σῶμα T, χοῦφον. εἰ μὲν οὖν χάτω χωρεῖ, μόνον οἱ χάτω ὥφελον 
5 ἠσφραίνεσϑαι, εἰ ὃὲ ἄνω, οἱ ἄνω μόνον. νῦν Oi δρῶμεν ὅτι οὐ μόνον oi 

» " e 2l , 5 A νὰ e 5 » , hJ ^N -Ὁ 

ἄνω ἣ οἱ χάτω ὀσφραίνονται, ἀλλὰ xai oi εἰς τὸ πλάγιον. εἰ ὃὲ ταῦτα 

οὕτως ἔχει, ἀπίϑανος ἐφάνη ἢ τῶν []εριπατητιχῶν λύσις. ἐνίστανται δὲ 
- ' ἊΣ Ἁ , , bi , e e , -"/, — ’ 

15 xat πρὸς en Πλωτίνου λύσιν τινὲς λέγοντες ὅτι ἢ εὐωδία τοῦ μήλου 

dox ἐν τῷ αὐτῷ νῦν | χαὶ ἐν τῷ ἀέρι ἐστὶ xal ἐν τῷ μήλῳ 7| ἐν ἄλλῳ 40: 

x«i ἄλλῳ χρόνῳ; εἰ μὲν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ νῦν. ἔσται σῶμα χωροῦν διὰ 
- [! D i D a ι - 

, "ON A -P *, , 5 , € PLA δ A » 

σώματος διὰ τὸ τὰς δύο οὐσίας ἀναχίρνασϑαι ἀλλήλαις: ἀδύνατον γὰρ ἐν 

τῷ αὐτῷ νῦν χαὶ ἐν τῷ μήλῳ χαὶ ἐν τῷ ἀέρι, εἰ μὴ σῶμα διὰ σώματος 

90 χωρήσει. εἰ δὲ ἐν ES χαὶ ἄλλῳ χρόνῳ, ΕΝ ὅτι Tv μεταξὺ χρόνος, 
χαϑ' ὃν οὐχ ὑπῆρχεν οὐδὲ ἐν τῷ μήλῳ οὐδ᾽ ἐν τῷ ἀέρι. εἰ δὲ μὴ 

ὑδὲ ἐν τῷ ἀέρι, εὑρεϑήσεται * τὸ cuu- 

βεβηχὸς μηδέποτε ἄνευ ὑποχειμέ 

΄ 

p.1^10 Ὅταν ἕτερον xa" ἑτέρου. 
- 

35 Μετὰ τὰ ὁμώνυμα χαὶ συνώνυμα xai παρώνυμα xal τὴν τῶν λεγο- 

μένων πάντων διαίρεσιν xui ὑπογραφὴν τοῦ χαϑ᾽ ὑποχειμένου xai ἐν Ómo- 

E ἥχει ὃ λόγος xol ἐπὶ τὸ βάϑος xoi πλάτος τῶν χατηγοριῶν" 
» * 7T ^ , M , * ^Q , * e » ^ Ἐν" 

ἔχουσι γὰρ αὖται xai βάϑος xoi πλάτος. χαὶ βάϑος μέν ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν 
, , ' iJ ἣν ^Q ^ —. ^ e 5 ἃ "Ὁ Ld , ^ ^ Q^ 

χαϑόλου ἐπὶ τὰ μεριχὰ χάϑοδος xal ἢ ἀπὸ τῶν μεριχῶν ἐπὶ τὰ χαϑόλου 

30 ἄνοδος, πλάτος δὲ ἢ ἕχάστου πράγματος τομὴ xal διαίρεσις. xal βάϑος 

ἐστίν, οἷον ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι ἢ οὐσία διαιρεῖται εἰς σῶμα χαὶ ἔμψυχον 

xal ζῷον: ἀπὸ γὰρ τῶν καϑόλου χατηντήσαμεν (εἰς) τὰ μεριχά. εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ 

ζῴου ἀναδράμωμεν εἰς τὴν οὐσίαν, τότε ἀπὸ τῶν μεριχῶν ἐπὶ τὰ χαϑόλου 
» ^ , ^ e -" ^ —- 5 

τὴν ἄνοδον ποιούμεϑα. πλάτος δέ ἐστιν, ὡς ὅταν τὸ ζῷον διαιρῶ εἰς 

λογικόν, εἰς πτηνὸν xal πεζόν. χαὶ τὸ μὲν βάϑος ἀναλογεῖ τοῖς φυσιχοῖς 
e» οι 

σώμασιν: ὃν γὰρ τρόπον ἐχεῖνα ἐπὶ τὰ ἄνω φέρονται, ἡνίχα εἰσὶ κοῦφα, 

ἢ ἐπὶ τὰ χάτω, ἡνίχα βαρέα, τὸν αὐτὸν τρόπον xal ἐπὶ τῶν χατηγοριῶν 

ἢ ἀπὸ τῶν χαϑόλου ἀρχόμενοι τελευτῶμεν | εἰς τὰ μερικὰ T, ἀπὸ τῶν 46" 

1 ἐρυτιδοῦτο M 2 εἴπει Ν ὃ οὕτως Μ' 4 εἴπερ Μ' ὃ πλου- 

τῖνος M! (cf. El. p. 152,10) 8. 15 πλουτίνου M! 18 ὀσφρένεσϑαι M. 

22 post ebpc9. lac. signavi (ef. El. p. 152,94) 24 lemma in mrg. suppl. M* 

22 εἰς addidi 323 ἀναδράμομεν M 94 ἄνωδον M 

Comment, in Arist. XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. 4 
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m *, ^ ' Q ^1 M ὯΝ Ἄγε: * - e , s Ἁ 5 ' ' 

υεριχῶν ἐπὶ τὰ χαϑόλου. τὸ OE πλάτος ἀναλογεῖ τοῖς ζῴοις τὴν ἐπὶ τὸ 
L L 

^ ΄ , , , s E 2 , - , - 

πλάγιον ποιουμένοις χίνησιν. ἐν τούτοις ὃξ ὃ ᾿Αριστοτέλης τρεῖς κανόνας 

Ξιοε »n ty 2x τοῦ β3αϑους τῷ 
προγϑξιρι ἵξεται, O00 ξν EX τοῦ pa "Ὁ ςΞ, € α ὃὲ ἐχ τοῦ πλάτους. ἐν οἷς T x 

παροῦσα Ὀυεωρία περίχλείεται. 

σι p c. 
[eo [0] e 

ToO 
S - 

"CO M 

3AN30 0 ε ΄ - A e IE A πὰς cr τῇ Y δ 

Αλλ ἵνα d, τούτων γνῶσις γίνηται σαφεστέρα, μιχρὸν ἄνωϑεν doto- 
» - , * δῷ H , E 5 - 

μεϑα ἕχαστον τούτων πολυπραγμονοῦντες, xoi πρῶτόν γε τὸ βάϑος, οὗ 
- " , Y ROSUN [d (ey ^. , 

πρῶτον tbv xavóva φησὶν ὃ ᾿Αριστοτέλης (διὰ) τούτων: ὡς fua τὸ πρό- 
΄ (3 τς , ' AL SEDE, qt ὡς χαϑ' ὑποχειμένου (xat) τὸ δεύτερον - 

ιτ τερὴν τοῦ TU χατηγορεῖτ 
- , e M YN - “ Ξ: ’ , - M 

10 τοῦ τρίτου, τότε xal τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου χατηγορηϑήσεται" οἷον τὸ 
Y Σ ἢ " — £l ᾿ ^ ΄- ἐδ τω bl 9 y ΄ 9 [4 

ἔμψυχον χατηγορεῖται τοῦ ζῴου xat τὸ ζῷον τοῦ ἀνυρώπου ὡς XQU υὑπο- 
, $&N M 1 ^ R4 ! . € , , Last ^N N αἵ 9 

€tUEVOU, ἀλλὰ ZO τὸ £t 00V τοὶ ανὃ ποῦ. προσχξιται ΟΕ τὸ X4 x 

, QI UP. 5 ΄ , Lud ) e , ^ 

ὑποχειμένου διά τινας ἀπορίας, ἃς ἐφεξῆς λέξομεν. xaU ὑποχειμένου OS 
, e ω » ἴσας: » , - ΄ - ^ 

ἐστιν, ἡνίκα τῆς αὐτῆς οὐσίας xal τῆς συστάσεως κατ τον τὸ χατηγο- 
^N ^ ^ , ^N ^ b! 

15 pobusvov. πρόσχειται δὲ τοῦτο διὰ τὸ γένος: ἰδοὺ γὰρ τὸ γένος Ὅτ 
- wor -— wow ESAE. » € »— 3 x » δ ^N A P E 

ρεῖτα! τοῦ ζῴου x«i τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου, οὐχ ἔτι δὲ χαὶ τὸ γένος τοῦ 
^r * , - ' , [2 ΄ - 

ἀνθρώπου, διότι τὸ γένος τοῦ ζῴου οὐ xaÜ' ὑποχειμένου χατηγορεῖται" 
, - - , ' ^ , - 

οὐ γὰρ τῆς οὐσίας τοῦ ζῴου ἐστὶ δηλωτιχόν, ἀλλ᾽ ὡς ἐν σχέσει ϑεωρεῖται. 
^ * - - , Ὑ ἊΝ ' ^ fà 

ἔτι τὸ δισύλλαβον χατηγορεῖται τοῦ ζῴου, οὐχ ἔτι δὲ καὶ τὸ ᾿δισύλλαβον 
- 5 C ^ - ^ b , 

20 τοῦ ἀνϑρῴπου, ἐπειδὴ οὐχ ὡς χαϑ᾽ ὑποχειμένου κατηγορεῖται τὸ δισύλλαβον 
- , $842 e , 2) 

τοῦ ζῴου, ἀλλ᾽ ὡς M διὰ ταῦτα οὖν πάντα πρόσχειται τὸ x a8 
[4 - e - A^ , 

ὑποχειμένου. xui ταῦτα μὲν ὃ πρῶτος περιέχει χανών. δεύτερος χανὼν 
΄ “5 ^ EAE Q *0 2 ἘΣΣῚ , E n ei » - [d , E , E. ἘΞ , - 

ὃ ἀπὸ τοῦ βάϑους προερχόμενος οὗτος" | τῶν ὑπάλληλά φησι λεγομένων Air 
 πἰ- RI HEU EVER ENCRES mut DEVERDM Ἱενῶν αἱ αὐταί εἰσι διαφοραί. χαὶ ἄξιον ἐνταῦϑα ζητῆσαι ποίας ἐνταῦϑα 

350 * ' ^ M ΄ x , m ES * 

25 ὃ ᾿Αριστοτέλης φησὶ διαφορὰς τῶν ὑπαλλήλων γενῶν, ἄρα τὰς συστατιχὰς 

ἢ τὰς διαιρετιχάς. φαμὲν οὖν ὅτι αἱ μὲν συστατιχαὶ ai αὐταί εἰσι τῶν 
i 

- 24 ὑπαλλήλων γενῶν, otov τοῦ ζῴου χαὶ τοῦ λογιχοῦ (ἀμφοτέρων γὰρ ai 
3. , c? ED * ^ , » ^ ἊΣ , ^ M Y : M ^ ( εἰσιν συστατιχαὶ διαφοραί, ἤγουν τὸ οὐσία xai τὸ ἔμψυχος xat τὸ 
, Ez ^* E] ^ ΄ » , 55 D ' V ΄ *, , 

αἰσϑητιχὴ), αἱ ὃξ διαιρετιχαὶ οὐ πάντως at αὐταί, ἀλλὰ ποτὲ μὲν at αὕται 

30 εἰσιν ποτὲ δὲ οὐχ αἵ αὐταί: εἰ γὰρ διέλωμεν τὸ ζῷον εἰς λογικὸν χαὶ 
, 

ν εἰς λογικὸν χαὶ ἄλογον, οὐχ ἀπειχός τι ποιῶ. 
Η Y 

ἄλογον, ὁμοίως xai τὸ πεζ e 
5. TS Ce Ζὺ M OFT 5 ε ὃ H " t 0€ Ot£ÀA« τὸ ζῷον εἰς πτηνὸν χαὶ πεζὸν χαὶ ἔνυδρον, οὐχ ἔτι δύναμαι 

dede MEE LM E TA ἋΣ Non pr ΠΝ ἐν de m ἰπεῖν Ott τοῦ πεζοῦ τὸ μὲν πτηνὸν τὸ ὃξ ενυδρον, ἐπεὶ ebptoxopat εἰς τᾶ 

ἀντιδιαιρούμενα ποιούμενος τὴν διαίρεσιν. ἔνϑεν οὐχ ἀνάγχη συντρέχειν 
Α: EA δος ESOS ^ ^ ΄ ΄ - ΕΞ ἘΞ 

35 ἀεὶ τὰς αὐτὰς διαφορὰς τὰς διαιρετιχὰς τῶν ὑπαλλήλων γενῶν, ἀλλ᾽ ἔστιν 

ποτὲ μὲν (τὰς) αὐτὰς λαβεῖν, ποτὲ ὃξ οὔ. ἄξιον δὲ ζητῆσαι εἰ oi αὐταί 
" ) n * e εἰσι διαφοραὶ τῶν ὑπαλλήλων γενῶν, OU ἣν αἰτίαν εἶπεν ὃ ᾿Αριστοτέλης 

5 tit. inserui (cf. p. 45,1) 8 διὰ inserui 9 xai inserui (cf. El. p. 153,12) 

21 φωνῆς scripsi: φωνή M (cf. Philop p. 39,11) 26 alt. αἱ suppl. M? 

21 οἷον scripsi: ὅσαι M 90 διέλομεν M! Ὁ1 ὁμοίως ---ἄλογον in mrg. suppl. M 

ἀπειχώς M! 36 τὰς inserui «i superscr. M? 
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Xue - “κι ΄ ᾿ *, 1 T ^ , 

τῶν δὲ ὑπ᾽ ἄλληλα 3 (ενῶν οὐδὲν χωλύει τὰς αὐτὰς εἶναι διαφοράς" 
ἀν i] , - ' fr aA /- o a ' ^ * * U 

διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν οὐδὲν χωλύει ἡνίξατο ὅτι ποτὲ xal δυνατὸν μὴ τὰς 

αὐτὰς εἶναι διαφοράς. πάλιν ἄξιον ζητῆσαι ὅτι εἰ ποτὲ uiv αἵ αὐταί 
, x x , e » , "? n , 

εἰσιν, ποτὲ δὲ οὐχ (at) τος QU ἣν αἰτίαν 

οι χατὰ τοῦ χατηγορουμένου λέγεται, τοσαῦτα xal χατὰ τοῦ ὗπο- 

χειμένου βηϑήσεται, ἐχ τούτου αἰνιττόμενος ὅτι αἴ αὐταί εἰσι διαφοραὶ 
΄ ^ —- o * 

πάντοτε χαὶ mdvva τὰ ἄλλα. πρὸς τοῦτό qausy ὅτι τὰς αὐτὰς εἶναι δια- 
᾿ * e 2 Ft e ON * - , ^ VAT e e 5 - 

φορὰς εἶπεν 6 ᾿Αριστοτέλης | διὰ τὸν πρῶτον χανόνα τὸν λέγοντα ὅτι ὅταν Avv 
σ La - t, ? " e 

ἕτερον χαϑ᾽ ἑτέρου χατηγορῆτα! ὡς za. ὑποχειμένου, ὅσα xaxd 
-" Ἁ " M e , 

γετα!,. τοσαῦτα XQ! XQ xà τοὺ ὑποχειμενοῦυ c IL QN 10 τοῦ χατηγορουμένο 
΄ ΄ * ἂν ον ὧς 2 zx e , , - νι 

βηϑήσεται. τὸ OR οὐδὲν χωλύει εἶπεν ὃ Δριστοτέλης διὰ τὰς διαι- 
΄ , ' - t » " - E e *, ^ ΞΔ 

ρετιχάς, ἐπειδὴ αὗται, ὡς εἴρηται, ἔστιν ὅτε οὐχ εἰσιν αἱ αὐταί. χαὶ αὕτη 
* , *, r, w ^N * ^ , , € FAY nm * «4*5 AF 

u&v μία ἐξήγησις. ἔστι ὃξ xal δευτέραν εἰπεῖν τοιαύτην ὅτι οὐδὲν χωλύει 
— , “ e ^ , 

γησις τῶν πραγμάτων ἐφάπτεται, ἢ ὃὲ δευτέρα Ld vYY * * ἃ xai ἢ μὲν πρώτη ἐξή 
$».- τὸ 

15 αυτὴς τὴς ὑφηγήσεως τ τῆς Λεςεῶς. χαὶ ταῦτα περὶ τοῦ δευτέοου χανόνος. 

, * — 

Τρίτος χανών ἐστιν ὁ ἀπὸ τοῦ πλάτους λαυβανόμενος τῶν χατηγοριῶν. 
v - Ld - 

ἔχει δὲ οὕτως: τῶν ἑτερογενῶν xal μὴ ὑπ᾽ τ τεταγμένων 
σ -»" * [d , e , τ * 

ἕτεραι τῷ εἴδει xat at διαφοραί. ἑτέρας εἶναι βούλεται ὁ φιλόσοφος 
^ ^ H * - - ey - ' - 

τὰς διαφορὰς ἐπὶ τῶν γενῶν τῶν ἑτέρων τῶν μὴ PR UK χαὶ τοῦτο 
5 ΄ ΄ , ^ — ^ 

20 οὐ μάτην: εἰ γάρ (x) ἑτέρου γένους ἐστὶ xal προσαγάγῃς αὐτῷ διαφορὰς 
. - , , ^ M , r 

τέρου Ὑένους, ὀφϑήσῃ εἰς ἀνοιχείους διαφορὰς ποιῶν τὴν διαίρεσιν οἷόν 

en στι ζῷον xal ἐπιστήμη ἕτερον xat ἕτερον γένος, χαὶ οὐ δύναταί τις τὰς 
2 Q9» q^ - ἘΠῚ rue . Ξ 

χαὶ ἔνυδρον, λαβεῖν χαὶ ἀναγαγεῖν p 

- , ^ 

διαφορὰς τοῦ ζῴου, τὸ πτηνὸν xa -ε 
ἐς 

du TEN ΄ 

ὑπὸ τὴν ἐπιστήμην ὡς οἰχείας 
v 

ὃν 

ιαφοράς. χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, εὖ ἔχει ὃ eo 

LEN , - e [4 4 ' ^ VC ΤΩ 
235 λύγος ὃ λέγων τῶν ἑτερογενῶν ἑτέρας εἶναι τὰς διαφοράς. ἀλλά τινες 

' M ; - ΄ e ε ΄ 3 {4 H * 1 

πρὸς τοῦτο απορουσι λέγο; τες Ott ευρίσχημεν επὶ ξἑτερογενῶν τας αὐτας 

^ ics 320 χο ψεογίε Hy ^ NT NES N Ea S ΄ ι [4 - 
09. 2609.5 1000 (49. φασι. τὸ εμνῦχον χαὶι ἀφψύχον "OU )ISVT|, χαὶ OU0O5 

eo * Y ^ *, M AVR , AF, 

( σπερ τὸ ερ "oy 0v ru μξν ξις Q 60V Xt UROTODV, ἄπουν υὲν EY οντες 

ty xal πάντα τὰ ἑρπετά, ὑπόπουν δὲ d ἘΣ c 
TO 

zl o x S - co c c x X S [0] εὶ e o Q 

ΝΣ 
ς ῷ ro oc mn p 

n ^ ^ Lg 5 

80 ἃ βαδίζει χρώμενα {πο M οὕτω xai ἐπὶ τῶν ἀψύχων φαμὲν τὰ μὲν 
i 

εἶναι ἄποδα, ὡς ϑυίαν χαὶ δοίδυχα, τὰ δὲ ὑπόποδα. ὡς χλίνην, ϑρόνον χαὶ 
σ 3 , ^ »ν Ld 

ὅσα τοιαῦτα. πρὸς τούτους φαμὲν ὅτι μᾶλλον οὐχ ἔγνωτε τί φησιν ὃ 
) CP - ' ^ 

Ἀριστοτέλης " ἑτέρας uS εἶναι τὰς ππρηρας τῷ εἴδει αντὶ τοῦ εἰδοποιούς" 

€ 

Ld * MJ , b , — -^' * , 

τῶν μὲν γὰρ menu αὗται αἱ διαφοραὶ εἰδοποιοί siot, τῶν δὲ ἀψύχων 
A 5 - - - 

85 οὐδαμῶς, ἀλλὰ χατὰ μεταφορὰν λέγονται. μάτην οὖν προήχϑη τὰ τῆς 

ἀπορίας. ταῦτα ἢ παροῦσα περιέχε: ϑεωρία. 

] δέ γε Arist. διαφ. εἶναι coll. Arist. 9 αἱ superser. M? 4 αἱ inserui 

10 τοσ.] πάντα xai Arist. 9 χατηγορεῖται M. 12 εἴρηται] p. 50,29 

13 xoÀóet M; post κωλ. lac. signavi; λείπει 7| δευτέρα ἐξήγησις in mrg. add. M? 

20 τι inserui προσαγάγεις M 21 ὠφϑήση M ἀνοιχίους M 21 φησί M 

20 βαδίζει seripsi: βαδίζειν M ποσίν inserui 31 ϑύαν M! (cf. Philop. p. 41,24) 

δίδυχα M! 33 φασὶν M 94 αὐταὶ M 

4 
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, 

(empta ty 

Ω͂ o 

p.1»510 Ὅταν ἕτερον καϑ' 

χειμένου. 

᾿Ενταῦϑα τινες πειρῶνται λέγειν ὡς 

5 δρισαὸν τοῦ xal ὑποχειμένου παραδίδωσιν 

μένῳ, ἐνταῦϑα μὲν τοῦ xa" ὑποχειμένου, 

10 

, - ' , e , 

οὐσίας τοῦ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ. 
, , M €" ow , - ν 

ἀξνοῦ QUXOYy q 0.04.0800 X£VOLt οια 

x e LPS 

εὑρισχόμεϑα αὐτὸ Ot 
) 6 ᾿Αριστοτέλης 

δρισμός. οἵ 

ὁρισμὸς τῶν Ec Ὑ 

διαλαμβάνει. οὐχ ἄρα ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ. 

ἐν τῇ ϑεωρία βουλόμενοι συνέχειαν τῷ λόγῳ φυλάξαι 4δν 
^N σ [4 - 

ὃὲ | ὅτι ἡμεῖς μὲν 
' ^, , - ΄“ 

τοὺς δύο χανόνας τοῦ βάϑους 
LI 

b , A —- ^ e ' 

ἀλλὰ πρῶτον τὸν ἕνα φησὶ τὸν 

τοῦ πλάτους, xal 

p.1»16 Τῶν ἑτερογενῶν 

ἑτέρου χατηγορῆται 

^ M b , 

χαὶ τοὺς μὲν λέγοντας 

ἑαυτοῦ δριζόμενοι, 

λέγοντες 

:. 9. [Arist. p. 1* 10—18] 

^) 

» 

óc xa ὕπο- 

᾿Αριστοτέλης οὐ μόνον τὸν 
' 

μη 
-»"Ὕ ^ —— 

τῷ (περὶ) τῆς 
τοῦ χαϑ᾿ ὕποχει- 

513 τ Y - , ε 
ἀλλὰ xai τοῦ ἐν ὑποχει- 

E - , Δ 
ἐν τῷ λόγῳ 0i 

τούτου τὸν δρισμὸν διελέγχομεν οὕτως" 

προβαλλόμενοι ἐχείνου μνήμην ποιούμεϑα, οὗ ἐστιν 
σ , ^ » 

οπερ ἔστιν αἀτοπὸν Y 

τοῦ χαϑ᾽ ὑποχειμένου μνημονεύσας" 
ὡς τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ 

διελέ ἔγχονται χαὶ αὐτοὶ οὕτως" 

ἐχεῖ ὅτι περὶ Us μεριχῆς οὐσίας 
υξευνήσομαι 

Ὕ BM 2 ΘΝ Δ » 5 [rd ἐφεξῆς εἴπομεν, ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης οὐχ οὕτως, 
ἀπὸ τοῦ βαϑους, xal οὕτως ἐπάγει τὸν ἀπὸ 

τρίτον τὸν ἕτερον τὸν ἀπὸ τοῦ βαϑους. 

- "n ^ ΄ .} 7209€ Ξ 26 , z Ξ ΄ 

xat utj ὑπ ἀλληλὰα τεταγμένων έτεραι 

εἰσι χαὶ αἱ διαφοραί. 

, 

᾿Εντεῦϑέν 

χατηγοριῶν, ὅς φησι τῶν ἕτερ ΣΤ 
* , t 

δὲ αἰτίαν τρίτην ἔχει τάξιν παρ᾽ 

25 ἤδη εἴρηται. 

30 

Ἁ r , iJ ^ Χ 

Ρ. 1018 Zoou μὲν γὰρ διαφοραὶ 
πτηνόν. 

ἀντιδιαιρουμένας ἔλαβε διαφοράς" 
τετραχῶ ς 

Ἱνώσεως λαμβάνεται ἢ διαίρεσις, ὡς 

"x 

[ὰς 
NONE A , , ^N σ 

οίῃρηται. ίστεον O& ὅτι 

* 

ὕνητὸν 

ἑτέρας εἶναι τὰς διαφορᾶς. 
ἡμῖν, παρὰ ὃὲ ᾿Αριστοτέλει δευτέραν, 

τὸ πεζὸν χαὶ 

ἐστιν ὁ τρίτος χανὼν ὁ ἀπὸ τοῦ πλάτους λαμβανόμενος τῶν 

δι᾿ ἣν 

— .2 

δίπουν χαὶ τὸ 

- ' Ld αἱ Ld δ » 5 

τῷ γὰρ πε.ῷ τὸ πτηνὸν αντι- 

διαιρεῖται τὸ ζῷον: T, γὰρ ἀπὸ τῆς 
σ Ὑ “ , ^ ^ b ὅταν εἴπωμεν τοῦ ζῴου τὸ μὲν λυγιχὸν 

ἄλογον, T, ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς Cw, ὡς ὅταν εἴπωμεν τοῦ ζῴου 

τὸ δὲ ἀϑαάνατον, T, ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς διοργανώσεως, ὡς 

1 tit. inserui 

inserui (cf. v. 13) 

13 οὕτως M*?: 

δεύτερας M' 

2 χατηγορεῖται M 5 μὴ ἐνυποχειμένου (sic) M! 6 περὶ 

οὗτοι M! 

8 τὸν ὁρισμὸν scripsi: τοῦ ὁρισμοῦ M 

21 εἰσι] an τῷ εἴδει ἢ (cf. p. 51,18) 

25 εἴρηται] v. 16 96 τό τε πεζ. xal τὸ 

12 ὡς inseruit M? 

22 τρίτος M*: 
oír. Arist. j 
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ὅταν εἴπωμεν τοῦ ζῴου τὸ μὲν δίπουν τὸ OE τετράπουν τὸ δὲ ἄπουν. ἢ 
^ 

ἀπὸ τοῦ τόπου τῆς ζωῆς, ὡς ὅταν εἴπωμεν τοῦ ζῴου τὸ μὲν πτηνὸν τὸ 

δὲ ἔνυδρον τὸ δὲ χερσαῖον. ἐνταῦϑα τοίνυν 6 φιλόσοφος τὴν διαίρεσιν 

ἐποιήσατο ἀπὸ τοῦ τόπου τῆς διαγωγῆς χαὶ ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς διοργα- 
νώσεως, πῇ μὲν εἰπὼν {πεζὸν xal) πτητὸν χαὶ ἔνυδρον, ὅπερ ἐστὶ [51] 

, ^N , e 2 S CN , 

τόπου, πῇ OS δίπουν, ὅπερ ἐστὶ διοργανώσεως. 
L 

p.1»295 T&v χατὰ μηδεμίαν συμπλοχὴν λεγομένων. 

Διελὼν ὃ φιλόσοφος τὰ λεγόμενα εἰς δύο; εἰς χαϑόλου οὐσίαν χαὶ 
μεριχὸν συμβεβηχός, μέτεισι λοιπὸν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῶν ἄνευ συμπλοχῆ;ς. | 

10 ἤγουν εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν χατηγοριῶν, ἐφ᾽ οἷς χαταπαύει τὸ πρῶτον 49r 
τυῆμα x«i ἄρχεται τὸ δεύτερον. τοῦτο δὲ ποιεῖ οὐ συνέχειαν τῷ λόγῳ 
υνηστευόμενος, ἀλλὰ χαϑάπερ ot ἄριστοι τῶν γραφέων πρὸ τῆς τελείας 

γραφῆς τὴν σχιαγραφίαν τιϑέασι, οὕτω δὴ xal αὐτὸς πρὸ τῆς ἀχριβοῦς 

χαὶ τελείας ἐχάστης τῶν χατηγοριῶν διδασχαλίας παχυμερῶς πως τὴν περὶ 

15 αὐτῶν διδασχαλίαν ποιεῖται. ζητήσωμεν τοίνυν ποίων φωνῶν xat ποίων 

πραγμάτων εἰσὶν ai χατηγορίαι. τῶν τοίνυν φωνῶν αἵ μέν εἰσι πάντῃ ἄσημοι. 
, τοιαῦται δέ εἰσιν oi μήτε χαϑ᾽ αὑτὰς σημαίνουσαί τι μιήτε μετὰ τῶν ἄλλων 

συμπλεχόμεναι, οἷον χνάξ, βλίτυρι. αἵ ὃξ ποτὲ μὲν σημαντιχαὶ ποτὲ δὲ 
ἄσημοι" χαϑ’ ἑαυτὰς μὲν γὰρ οὐδέν τι σημαίνουσι, μετὰ δὲ τῆς ἑτέρων 

50 συμπλοχῆς οὐ πεφύκασιν ἄσημοι, οἷον ἄρθρα, σύνδεσμοι χαὶ προϑέσεις. xai 
μήτοι ϑαυμάσῃς εἰ εἶπον τινὰς φωνὰς εἶναι μηδὲν χα ἑαυτὰς σημαινούσας, 

^ , M 

ἑτέρων gps: ὅπου γε xal ἐπὶ ἑτέρων ἐστὶ τοῦτο 9^ ἀλλὰ μετὰ τῆς 
ἰδεῖν: τόνοι γοῦν xal πνεύματα xal ὀβελοὶ xai χορωνίδες αὐτὰ μὲν xaU- 
ἑαυτὰ οὐδεμίαν ἔχουσι δύναμιν, μετὰ ἄλλων δὲ γεγραμμένα πολλὴν ἐνδεί- 

95 χνυνται τὴν ἰσχύν. αἱ δὲ πάντῃ σημαντιχαί, οἷον ἄνϑρωπος,. Bos, ἵππος. 

τῶν τοίνυν πάντῃ σηυναινουσῶν εἰσὶν αἱ χατηγορίαι. ποίων δὲ ἄρα 

πραγμάτων εἰσί; τῶν γὰρ πραγμάτων τὰ μέν ἔστιν ἀτελῆ τὰ δὲ τέλεια, 

1 ἢ μὲν οἷον χίνησις, αὔξησις, γένεσις, φϑοραά, ἀλλοίωσις, ἢ χατὰ 

y | ERGO. τέλεια δὲ οἷον ἀνϑρωπος, βοῦς. τούτων τοίνυν 49* 

30 τῶν pe es εἰσὶν ai “κατηγορίαι. χατὰ δὲ ἑτέραν διαίρεσιν τῶν πραγμάτων 
τὰ μέν εἰσιν ἁπλᾶ, otov μονάς, εἶδος, σημεῖον, νῦν, τὰ δὲ σύνϑετα. τῶν 

τοίνυν συνθέτων εἰσὶν αἱ χατηγορίαι. xal ἁπλῶς εἰπεῖν, οὔτε τὰ ἁπλᾶ 

πράγματα οὔτε τὰ ἀτελῆ ὑπὸ τὰς κατηγορίας ἀνάγεται, ἀλλὰ τέλεια xol 

σύνϑετα. τί οὖν οὐχ ἀνάγονται ὑπὸ χατηγορίας τὰ ἁπλᾶ; φαμὲν ὅτι χατὰ 

35 μὲν τὴν ἰδίαν οὐσίαν οὔ, ὡς δὲ ἐν σχέσει δύναντα: ἀνάγεσϑαι" ἢ γὰρ μονὰς 

ὡς ἀρχὴ οὖσα ἀριϑμοῦ ἀνάγεται, χαὶ ἢ ὕλη χαὶ τὸ εἶδος ὡς ἀρχὴ σώματος, 

1. 2 ἢ ἀπὸ τοῦ τόπου -- χερσαῖον in mrg. suppl. M!, iteravit M* 2 ζωῆς] διαγωγῆς M? 

χερσ. τὸ δὲ ἔνυδρ. M* 5 πεζὸν καὶ inserui (εἴ. Amm. p. 32,6 Philop. p. 42,17) 

ἢ λεγομένων correxi: λεγόντων M 16 ἐστὶν M 20 πρόϑεσις M 2] εἶπεν M 

92 ἑτέρων scripsi: ἑτέρας M (cf. v. 19) post συμπλ. add. τῶν φωνῶν M* 

22 χορύνιδες (sic) M' 24 ἔχουσι scripsi: ἔχει M 26 ἐστὶν M 30. 32 ἐστὶν M 

35 ob suppl. M? 
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xai τὸ σημεῖον ὡς ἀρχὴ μεγέϑους, xoi τὸ νῦν ὡς ἀρχὴ Χρόνη: ταῦτα 

qp, ὡς ἔφαμεν, χατὰ τὴν τούτων οὐσίαν ὑπὸ χατηγορίαν οὐκ ἀνάγονται, 

ὡς δὲ ἐν σχέσει δύνανται ἀναφέρεσθαι ὑπὸ χατηγορίαν. 

"Emi τούτοις ζητήσωμεν πόσαι εἰσὶ τὸν ἀοιϑυὸν αἱ xcd φαμὲν 

5 ὅτι δέχα, ὡς δηλώσομεν ἔχ τινος διαιρέσεως τοιαύτης" πᾶν ὃν T, ἐν ὕπο- 

χειμένῳ d οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ. xat τὸ οὐχ ἐν ὑποχΞξιμένῳ ὃν ποιεῖ οὐσίαν, 
M T ΟἹ 2 , 

τὸ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν T, ἐν σχέσει ἐστὶν ἢ χαϑ' αὑτό. εἰ μὲν οὖν à 

Pu MEL τ issu σχεσει ἐστίν, ποιεῖ. τὴν προς τι στη ρον εἰ 0€ χαῦ αὖτ 
" , 

ἘΝ [0] a εἰ EM x ESS 

usptotóv ἐστιν T, ἀμέριστον. εἰ μὲν οὖν μεριστόν, ποιεῖ {τὸν ποσόν, εἰ δὲ 
10 ἀμέριστον, ποιεῖ τὸ ποιόν. τέσσαρες οὖν ἡμῖν ἀνεφάνησαν χατηγορίαι, οὐσία, 

ποιόν, ποσόν, πρός τι. γίγνονται τοίνυν ἄλλαι ἕξ τῆς οὐσίας opus eco ταῖς 

ἄλλαις" οἷον ἢ οὐσία συμπλαχεῖσα | τῷ ποσῷ ποιεῖ τὸ ποῦ χαὶ τὸ ποτέ, 50r 

εἴ γε οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τὸ ποῦ εἰ μὴ τ τὴν οὐσίαν ἐν τόπῳ εἶναι, οἷον 

Σωχράτης ἐν Λυχείῳ, τὸ ὃξ ποτέ ἊΣ τὴν οὐσίαν ἐν χρόνῳ εἶναι, οἷον 

15 Σωχράτης ἐν [Πελοποννησιαχῷ πολέμῳ" χρόνος δὲ xol τόπος ὑπὸ τὸ ποσὸν 

ἀναφέρεται. πάλιν εἰ συμπλαχείη ποιῷ, ποιεῖ τὸ ποιεῖν xal τὸ πάσχειν’ Ü 
οἴησις τὰρ xai πάϑησις χατὰ ποιότητα γίγνεται, οἷον τὸ ϑερμὸν ὕδωρ 

ποιοῦν εἰς ἡμᾶς, τοῦτ᾽ ἔστι ϑερμαῖνον, πάσχει τι xal αὐτὸ ὕφ᾽ ἡμῶν, 
τοῦτ᾽ ἔστ: ψύχεται, xat ἔστι τὸ ϑερμαίνειν ποιεῖν, τὸ δὲ ψύχεσϑαι πάσχειν. 

90 ὅτι OE ταῦτα ὑπὸ τὴν ποιὸν χατηγορίαν. ἀνάγονται, πάντῃ που po πάλιν 

εἰ συντεϑείη T, οὐσία τοῖς πρός tt, ποιεῖ τὸ χεῖσϑαι xal τὸ D Tj γὰρ 

πρὺς τὰ οἰχεῖα μόρια ἔχει τὴν σχέσιν xal ποιεῖ τὸ χεῖσϑαι, εἴ γε οὐδὲν 

ἕτερόν ἐστι τὸ χεῖσϑαι T, τοιάδε ϑέσις τῶν μορίων, ἣ πρὸς ἑτέραν ἔχει 

σχέσιν χαὶ ποιεῖ τὸ ἔχειν, εἴ γε οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τὸ ἔχειν ἣ οὐσίας 
25 παρ᾽ οὐσίαν παράϑεσις. δῆλον οὖν ὡς ix τῆς μιᾶς ΠΣ δέχα 

χαὶ μόνον ἡμῖν ἀνεφάνησαν χατηγορίαι. τινὲς δὲ ταύτης οὐχ ἀνέ "eren: 

τῆς διαιρέσεως, ἀλλ᾽ ot μέν φασιν πλείονας αὐτὰς εἶναι τὰς Κατηγορίας 

οἱ ὃς ἐλάττους. xal οἱ μὲν πλείους εἶναι ταύτας βουλόμενοι ἕνδεχα ταύτας 

εἶναι λέγουσι. ὥσπερ τῷ ποιεῖν ἀντίχειται τὸ πάσχειν, καὶ τῷ ἔχειν dyu- 
à “ E zT - DES Αἵ e er ^ » e (2 M ^ - , 

30 χείσεται τὸ ἔχεσϑαι. πρὸς οὖς φαυεν ὅτι τὸ ἐχεσῦαι ὑπὸ τὸ χεῖσϑαί 
2 M ^ * ' , , - , [d ^N ,F , 

ἐστιν: χαὶ γὰρ xal τὸ ἐχόμενον χεῖταί πως. οἵ δὲ. βουλόμενοι ταύτας 

ἐλάττους εἶναι οἱ μὲν ἐννέα φασὶν εἶναι τὰς χατηγορίας | ot δὲ δύο. χαὶ ὅθν 

οἱ μὲν ἐννέα βουλόμενοι λέγουσιν ὅτι τὸ ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν χατὰ 

χίνησιν γίγνεται, χαὶ ἢ χίνησις ὥφειλεν ἀντὶ τούτων ὑπάρχειν. πρὸς οὔς 
M ' πᾶν τὸ ποιοῦν χινεῖται: ἰδοὺ γὰρ τὸ [ὩΣ (0^ 

E - : NM 
35 φάμεν ἡμεῖς πρῶτον uiv ὅτι οὐ 

- Ὑ c ΄ - -Ὁ n. 

πρῶτον αἴτιον ποιοῦν εἰς ἡμᾶς οὐ χινεῖται. χαλῶς οὖν ἀνωτέρω τὴν χίνησιν 

ἀτελῶν ὑπάρχουσαν πραγμάτων ἐδιδάξαμεν χαὶ τούτου χάριν μηδὲ ὑπὸ 
΄ 2 Y Ir S χατηγορίαν ἀναγομένην: πῶς οὖν anas (y χατηγορία εἶναι τὸ μηδὲ ὑπὸ 

9 τὸ (ante ποσόν) inserui ll γίγνωνται M 18 alt. τὸ addidi 19 ψύχεται iu X 
scripsi: duyóvevov M 22 οἰχία M pta seripsi: μόνα M 29 ἑτέραν scripsi: joy μόρ psi: p p p 
ἑαυτὴν M 14 ante ἔχειν additum χεῖσϑαι del. M 24 οὐσίας scripsi: οὐσία M 
26 an p.óvat? (cf. p. 55,1) 29 τῷ (bis) scripsi: τὸ M 30 pr. τὸ ἔχεσθαι] τοῦ 

ἔχεσϑαι Μ 95 οὐδὲ] οὔτε M 36 ἀνωτέρω] p. 53,28 δύ ἀτελῶν scripsi: 
ἀτελῆ M νηδὲ] μήτε M 
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χατηγορίαν ἀναγόμενον; ot δὲ λέγοντες δύο χαὶ μόνας. εἶναι τὰς χατηγορίας 

φασὶν οὐσίαν εἶναι χαὶ συμβεβηχός, xai λέγουσι τὸ συμβεβηχὸς χατηγο- 
ρεῖσϑαι τῶν λοιπῶν χατηγοριῶν ὡς γένος. οὺς ἡμεῖς ἐλέγχομεν ἔχ τινων ἐπι- 

Xe'pny ἄτων, ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον" ὅτι ἐν τῇ διαιρέσει τῇ ὡς γένος εἰς 
- ἘΝ c €. - ΄ ^ Ἁ ^ , 

5 εἴδη διαιρουμένῃ οὐ ϑέλει ἕτερον τῶν εἰδῶν ὑπὸ τὸ ἕτερον εἶδος ἀνά- 

τ 

τὸ 

Ἴεσϑαι, ἐνταῦϑα δὲ τὸ ποσὸν ὑπὸ τὸ ποιὸν ἀνάγεται" ὁ γὰρ ἀριϑμὸς τοῦ ποσοῦ 

ὑπὸ τὸ ἄρτιον χαὶ τὸ spud ἀνάγεται, ἅτινά εἰσι τοῦ ποιοῦ. δῆλον 
-T 2 -€ 2 , » Ἃ Χ ε΄ , - 

οὖν ἐντεῦϑεν [ix τούτη} πέφυχεν ὡς οὐχ dv τὸ συμβεβηχὸς ὡς γένος τῶν 

λοιπῶν χατηὶ pre xac" CERE τὸ ὃὲ δεύτερον ἐπιχείρημα ἐστιν οὕτως" 

10 ὅτι ἐν τῇ ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρέσει οὐ ϑέλει τὰ uiv τῶν εἰδῶν εἶναι 
2 on ' NUN 2 [ἡ τῶ ς NEN ΄ * , 

xai" ἑαυτὰ τὰ δὲ ἐν σχέσει, ἀλλ ἣ πάντα xaÜ' ἑαυτὰ 7, πάντα ἐν σχέσει" 
$75 »3 - - 3 - οὐδὲ γὰρ ἄδιχος ἢ φύσις τὰ μὲν τῶν εἰδῶν ἐν σχέσει ποιεῖ τὰ Oi χαὺ 

t ΄ 2 (e Meg: Y » E 4 Δ ΑΞ ΡΞ ΣΑΣ Σ᾿ C n5 δῷγ ἑαυτά. ἐν eue δὲ ai μὲν ἄλλαι χατηγορίαι | χαϑ' ξαυτάς εἰσιν, T, δὲ 58: 

πρός τι ὡς ἐν σχέσει ΠΡ ΤΗΣ ὅτι T| πάντα τὰ εἴδη ἐν σχέσει ἐστιν ἣ πάντα 
wr , ) € , 2 ' 

l5 x40 ξαυτά, otov τὰ μὲν εἴδη. τοῦ ζῴου πᾶντα χαϑ΄ ἑαυτά ἐστιν, τὰ δὲ 

εἴδη τοῦ πολλαπλασίονος, οἷον τὸ διπλάσιον, πάντα ἐν σχέσει]. δέδειχται 

οὖν πανταχοῦ ὡς οὐχ dy τὸ συμ ii duc ὡς γένος χατηγορηϑείη τῶν 

λοιπῶν χατηγοριῶν. τοῦτο πέρας τῆς παρούσης ϑεωρίας. 

(θεωρία ιδ΄.) 

γον δὶ ^ , ' , [r4 v 

20.p- 1525 Τῶν xax pnosutav συμπλοχὴν λεγομένων ξχᾶαάστον τοι 
, 5 Ez hl bi ^ Bi ^ -»" bi 

οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἣ ποιὸν T, πρός tt T| ποτὲ ἢ ποῦ ἢ t 
χεῖσϑαι ἡ ἔχειν ἡ ποιεῖν ἡ πάσχειν. 

Καλῶς πρησέϑηχεν 6 φιλόσοφος τῶν χατὰ μηδευίαν συμπλοχήν" 
CNN 

πολλαὶ γάρ εἰσι συμπλοχαί, αἱ μὲν xarà φωνὴν at δὲ xaxà τὸ σημαινό- Q- 

τῷ Q μενον: χατὰ μὲν φωνὴν οἷον ζῷον λογιχὸν ὕνητόν. χατὰ δὲ τὸ σημαινύ- 

ενον οἷον Σωχράτης τρέχει’ ἰστέον γάρ. ὡς ἔφαμεν. ὅτι τὰ ταῖς λέξεσι 
D - brip? ie 

, gec ^ - - ' , » , - ^ pv ^N € " ἜΤΙ νὰν 

σύνϑετα D UIDI AO NOE λογιχὸν ὕνητόν, τὸ 
Κό ΡΣ AR X; Γ΄ NEN mL y (€ ΄ Cet SUME. 
ράχης πέτρα, το Ἄρειος TOS, το ee ποις ἐνθυμήμασιν σύνϑετα χατὰ 

30 δεδώχασι, ἐχεῖνα χαλοῦντες ἁπλᾶ, εἰ xai ταῖς λέξεσι πεφύχασι σύνϑετα. 
à 

συμπλοχὴν xui μόνον χαλοῦσιν ot φιλόσοφοι, ἐπεὶ τούτοις τὴν ψῆοον ἀπο- TENTI 

G 

χοτὰ υηδευίαν τοίνυν συμπλοχὴν εἴρηκεν ὃ φιλόσο φης σημαινόμενον, ὅτι αἱ 

χατηγορία! οὔτε ταῖς φωναῖς οὔτε τῷ σημαινομένῳ χατὰ συμπλοχὴν 

ὑπάρχουσι. 

LS Yy]^ ^N , , ^ e , , - - " ( A Ἔ 

p. 1021 στι δὲ οὐσία μεν ὡς τύπῳ εἰπειν οἷον ανῦρω πος. 

ÍT , τ CE κα 
λέγομεν ἐν τῇ ϑεωρία 

ε 

35 ᾿Ενταῦϑα ἣ σχιαγραφία τῶν χατη DM ὡς (02 

πρὸ τῆς | διδασχαλίας τῶν χατηγοριῶν, otov ὅτι σχιαγραφίαν τούτων ἀπο- 58v 

| τὸν ἄρτ. καὶ τὸν περ. M 8 ἐχ τούτου delevi 12 οὐδὲ] οὔτε M ποιεῖν δ 

14 οὕτως -- σχέσει (2) delevi (cf. El. p. 161,9) 16 πολλαπλασίωνος M 19. tit. addidi 
y 21 ποῦ 7) ποτὲ coll. Arist. 26 ἔφαμεν] p. 42,2 21 an p.óva.? 35 ἐλέγομεν] p. 53,12 
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^ e , , γ T σ᾽ T Y NN ^ ΄ , 5 
δίδωσιν 6 φιλόσοφος. ἰστέον οὖν ὅτι αὐτὸς μὲν διὰ παραδειγμάτων ταύτας 
ἐχαραχτήρισεν, ἡμεῖς δὲ τὰς ὑπογραφὰς αὐτῶν ἐν τοῖς προτελείοις τοῖς 

εἰσαγομένοις ἀποδεδώχαμεν. οὐδὲν δὲ ἄτοπον χαὶ νῦν ταύτας εἰπεῖν. 
οὐσία τοίνυν ἐστὶν αὐθϑυπόστατον πρᾶγυα. μαϑοις δὲ τὸ λεγόμενον ἐχ τοῦ 

ἐναντίου: συμβεβηχὸς γάρ ἐστι 

ὕπαρξιν. εἰ δὲ τὸ συμβεβηχὸς 
N o ^v σ ; , , 5 t ed CT, ' ΄ τὴν ὕπαρξιν, δῆλον ὅτι αὐθυπόστατός ἐστιν ἢ οὐσία ἑτέρου μὴ δεομένη 

a € 

ὃ ἐν ὑποχειμένῳ τὸ δεόμενον ἑτέρου πρὸς [51] 

E 
τ 

, 

£ 
[s oen ea ὃ - 

y ὑποχειμένῳ, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν ἑτέρῳ ἔχον 

πρὸς ὕπαρξιν. ποσὸν δέ ἐστι τὸ χαταμετρούμενον, οἷον δίπηχυ, τρίπηχυ. 

ποιὸν τὸ παρωνύμως χατηγορούμενον, οἷον λευχόν, γραμματιχόν. πρός τι 

10 δὲ τὸ ἐν σχέσει ϑεωρούμενον, ὡς πατήρ, υἱός. ποῦ δέ ἐστιν οὐσία ἐν 
τόπῳ, οἷον Σωχράτης ἐν Λυχείω. ποτέ δέ ἐστιν οἷον οὐσία ἐν χρόνῳ, 

οἷον Σωχράτης ἐν τῷ [Πελοποννησιαχῷ πολέμῳ. χεῖσϑαι δέ ἐστιν f, τοιάδε 

τῶν μορίων σχέσις, οἷον ἀνάχειται, χάϑηται. ἔχειν δέ ἐστιν οὐσίας παρ 
οὐσίαν παράϑεσις, otov δαχτύλιος ἐν χειρί. ποιεῖν δέ ἐστιν τὸ εἴς τι ἐνερ- 

, - , ^ * [d 3 [4 3 3 - 

15 γεῖν, πάσχειν δὲ τὸ ὕφ᾽ ἑτέρου ἀλλοιοῦσϑαι. 

OT ^N , , 5 ἊΝ AJ Q? e ' , 

p. 244 "Exactov δὲ τῶν εἰρημένων αὐτὸ μὲν xaU ἑαυτὸ ἐν 
5^ - ΄ , ^ , ΄ -»" ^N Ἢ Y» 

οὐδεμιᾷ χαταφάσει λέγεται (Y, ἀποφάσει), τῇ δὲ πρὸς ἄλληλα 
, , , 

τούτων συμπλοχῇ χατάφασις T, ἀπόφασις γίνεται. i 

'"Év:aüUa βούλεται τὰς ἁπλᾶς φωνὰς ὃ φιλόσοφος χωρίσα! ἀπὸ τῶν 
90 χαταφάσεων χαὶ ἀποφάσεων. πρὸς δὲ τελείαν τούτων διάχρισιν χέχρηται 

χανόνι τοιούτῳ" ἐὰν T, ἕν, πράγματα | δὲ δύο τινά, xol τῷ μὲν ἁρμόσῃ 52r 

τῷ ὃὲ οὐχ ἁρμόσῃ, διάφορα ἐστιν ἐχεῖνα δηλονότι. οἷόν τι λεγω" εἰσὶ 

δύο τινά, ζῷον xol φυτόν: τούτων τὸ αἰσϑητιχὸν τῷ μὲν ὑπάρχει, λέγω 
δὴ τῷ ζῴῳ, τῷ δὲ οὐχ ὑπάρχει, λέγω δὴ τῷ φυτῷ" δῆλον οὖν ὅτι 

25 ταῦτα διάφορα εἰσιν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ζῷον xal φυτόν. οὕτως οὖν xal ἐνταῦϑά 

εἰσιν ἅπλαϊ φωναὶ xai χατάφασις xai ἀπόφασις: τὸ δὲ ἀληϑεύειν T| ψεύ- 
ὅεσθαι χαταφάσει χαὶ ἀποφάσει ἁρμόζει, ταῖς δὲ ἁπλαῖς φωναῖς οὐχ ἐφαρ- 
μόζει" δῆλον ἄρα ὅτι χαὶ διαφέρουσιν αὗται αἱ ἁπλαῖ φωναὶ x«i αἱ χατα- 

φάσεις xal αἱ ἀποφάσεις. ὅϑεν xai αὐτός φησιν ὅτι ἕχαστον τῶν εἰρη- 
80 μένων, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν ἁπλῶν φωνῶν, λέγω δὴ τῶν χατηγοριῶν, αὐτὰ 

χαϑ’ αὑτὰ οὔτε χατάφασιν σηυναίνει οὔτε ἀπόφασιν, τῇ δὲ πρὸς 

ἄλληλα τούτων συμπλοχῇ κατάφασις γίνεται καὶ ἀπόφασις. οἷον 

συμπλέχω τὴν οὐσίαν x«i τὴν ποιὸν χατηγορίαν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἀνϑρωπος 
τρέχει, xal γίνεται χατάφασις δηλονότι. τὸ δὲ οὔ ἀρνητικὸν μόριον μεταξὺ 

35 τούτων λαμβανόμενον ἀπόφασις γίνεται, οἷον ἄνθρωπος οὐ τρέχει. 

2 ἐν τοῖς προτελείοις] spectare videtur Prolegomena philosophiae Isagoges commentario 

praemissa 11 λυχίω M 18 οὐσία M | 11 ἢ ἀποφάσει inserui 

(cf. v. 91) 21 πράγματα scripsi: πρᾶγμαψγτι M 21. 24 τῷ μὲν .. τῷ 

δὲ (bis) seripsi: τὸ μὲν... τὸ δὲ M 21.22 ἁρμόσῃ (bis) scripsi: ἁρμόσει M 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM. c. 5 [Arist. p. 3411] 5d 

p.2a1] Οὐσία δέ ἐστιν 7| χυριώταταά τε xal πρώτως xal μάλιστα 
΄ ᾽ € , i] ^ [4 

λεγομένη, ἣ μήτε xa0' ὑποχειμένου τινὸς λέγεται μήτε ἐν Omo- 

χειμένῳ τινί ἐστιν 

5 ᾿Επειδὴ a£ χατηγορίαι xoi λέγοντα! xai εἰσὶ xol αὐτὸ τοῦτο χατηγο- 
ροῦνται, διότι μὲν λέγονται, τῶν λεγομένων ἐποιήσατο τὴν διαίρεσιν, διότι 

δὲ εἰσί, τὰ ὄντα διεῖλεν, διότι δὲ Zuge τα ὡρίσατο ὁμώνυμα, συνώ- 
m , *, “ ^ ΄ Σ 

νυμα, παρώνυμα" | ταῦτα γὰρ χατηγορίας τρόποι εἰσίν. ἐν d δὲ μάλιστα 52? 

προσῆχεν ταῖς χατηγορίαις τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσθϑαι, ἐνδιέτριψε τῷ 
10 λόγῳ τῷ περὶ τῶν συνωνύμων, παραδοὺς αὐτῶν τὸ ἴδιον. ἦν δὲ τοῦτο 

τὸ pend τοῖς οἰχείοις ὑποχειμένοις τῶν ἰδίων χατηγορουμένων. τοῦτο 
b] ey. » ec ? e Aa 3 0i εἶπεν, ὅτε EAE ὅταν ἕτερον xa Ecepus χατηγορῆται ὡς xa 
ὑποχειμένου, ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορημένου λέγεται, τοσαῦτα 

χαὶ χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ῥηϑήσεται. εἶτα ἐδίδαξεν ποῖα μὲν τῶν 

15 συνωνύμων τὰς αὐτὰς ἔχει διαφοράς, ποῖα δὲ ἑτέρας, xat φησιν ὅτι τὰ 
ἐτερογενῆ ἑτέρας v τὰς διαφοράς, τὰ δὲ ὑπάλληλα τὰς αὐτάς. xol 

ἁπλῶς εἰπεῖν, πέντε uv τινας δρισμοὺς ἀποδέδωχεν, δμιωνύμων, συνωνύμων, 

παρωνύμων, τῆς ἐν ὑποχειμένῳ φωνῆς, τῆς χαϑ᾽ ὑποχξιμένου, τρεῖς δὲ 

διαιρέσεις, x x τῶν λεγομένων χατὸ συμπλοχὴν εἰς cereus. τῶν ἄνευ συμ- 

20 πλοχῆς εἰς τὰς δέχα χατηγορίας, xat τρεῖς χανόνας, δύο μὲν τοῦ βάϑους τῶν 

χατηγοριῶν ἕνα OE τοῦ πλάτους. χαὶ διαλαβὼν περὶ τούτων ἐν τῷ πρώτῳ 

τυήματι xat οὕτω προπαρασχευάσας ἡμᾶς, μέτεισι λοιπὸν ἐπὶ τὸ δεύτερον 
ῃ 

M 

τμῆμα ἐντεῦϑεν ἐφαπτόμενος τῶν ἀγώνων χαὶ ποιεῖται τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 
- 5 [a.d - Y^. v M 

τῆς οὐσίας. εἰκότως, ἐπειδὴ αὕτη πρώτη τῶν ἄλλων ἐστίν: ὄντων μὲν 

35 γὰρ τῶν συμβεβηχότων ἀνάγχη πάντως οὐσίαν ὑπάρχειν, οὔσης ὃὲ ταύτης 
^ , ^ , , , 

οὐχ ἀνάγχη πάντως εἶναι xal τὰ συμβεβηκότα: ὥστε συνεισφέρεται μέν, 
5 P4 ^ 3 ó ^ M - t , DIE 3 Er οὐ συνεισφέρει Of. ἀλλὰ wol συναναιρεῖ μέν, οὐ συναναιρεῖται δέ" | dvat- 52 

^ * ! ΄ * ^ - 

ρουμένης μὲν γὰρ οὐσίας ἀνήρηται χαὶ τὸ συυβεβηχόύς, ἀναιρουμένων ὃξ τῶν 
ψ , ΄ , - 

συμβεβηχότων οὐχ ἀνήρηται ἢ οὐσία. τὰ OZ τοιαῦτα φύσει πρῶτα ἐστιν. 
5 - , PA - ΄ - ΄ Li ' »ο x. T 

30 Οὐχοῦν ἐπειδὴ καλῶς ἡμῖν ὑπεξείργαστο ὃ λόγος ὃ περὶ τῆς τάξεως, φέρε 

ζητήσωμεν ἐπὶ τῆς παρούσης eT ἕξ τινα" πρῶτον μὲν πόσα τὰ σημαι- 
νόμενα τῆς οὐσίας, δεύτερον δὲ περὶ ποίου σημαινομένου 6 λόγος ἐστί, 

τρίτον ποίῳ τρόπῳ διαιρέσεως χέχρηται, τέταρτον διὰ τί τὴν ἄτομον τῆς 

χαϑόλου πρώτην ἐχάλεσεν, πέμπτον εἰ γένος fj οὐσία, πῶς ἐπιδέχεται τὸ 
35 πρῶτον xal τὸ δεύτερον, ἕχτον ζητήσωμεν εἰ ὑγιής ἐστιν f$, ἀποδεδομένη 

ὑπογραφὴ τῆς οὐσίας. οὐχ ἕν τοίνυν ἀλλὰ πολλὰ σημαινόμενα τῆς οὐσίας 
» , * Ld b , ν 

ἔστιν" λέγεται γὰρ οὐσία xal πάντα τὰ ὄντα, xal) ὕπαρξιν ἔχει τινά, ἔστιν 

7 διῆλεν M 12 ἔλεγεν] p. 1010 χατηγορεῖται M 13 χατηγορουμένου 

Arist. τοσαῦτα] πάντα Arist. 19 lae. signavi: inseras τῶν λεγομένων εἰς τὰ 

χατὰ συυπλοχὴν καὶ ἄνευ συμπλοχῆς (cf. p. 41,36) 94 εἰ M?: ἡ M' 
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^ P! yy AS SEIN re - ^ σ᾽ ΄ ^ ΄ ^ / - ΄ 
6E οὐσία xal ἢ ἁπλῇ (xal αὕτη πάλιν διττή: T, χρείττων τῆς συνϑέτου, 

) 

(ms Ad 

[m P πὸ eo [Ὁ o v C » s] NE 5 ὡς ἢ μία τῶν πάντων ἀρχή, ἣ χείρων τῆς συνϑέτου, ὡς 

ἔστι δὲ οὐσία xal f, σύνϑετος, οἷον ἄνθρωπος, ἵππος. τοσαῦτα τοίνυν 

σημαινόμενα τῆς οὐσίας. ἐπὶ τούτοις δεύτερον ζητήσωμεν περὶ ποίου 

5 σημαινομένου διαλέγεται. φημὶ δὴ ὅτι οὐ περὶ τοῦ σημαινομένου ἐχείνου 

τοῦ δηλοῦντος πάντα τὰ ὄντα. ταῦτα γὰρ ὑπὸ πασῶν τῶν χατηγοριῶν 
' ^ ^ » 

διδάσχετα! χαὶ οὐχ 
΄ e - , »^* * M “« Ὁ - ^ 

ὑπὸ μιᾶς υόνης. ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν περὶ τῆς s δια- 

λέγεται, οὔτε τῆς χρείττονος ΓΕ συνθέτου (τοῦτο γὰρ ϑεολογίας ἔργον 

διδάξαι), οὔτε περὶ τῆς χείρονος: τοῦτο γὰρ φυσιολογίᾳ προσήχει, λείπεται 
ze M , , 1 Q4 € » N 

10 οὖν περὶ τῆς συνθέτου αὐτὸν διαλαβεῖν. οὐχὶ συνθέτου ἁπλῶς, ἐπεὶ 
, 

᾿εὑρισχόμεϑα | πάντα τὰ φυσιχὰ oo) gap. τοῦ φιλοσόφου ἐν τούτῳ 53v 
D 

ταύτης φαμὲν διαλέγεσθαι ὡς ὑπὸ φωνῆς περιλαμβάνοντες, ἀλλὰ περὶ 
à LI 

, 3 , ' 

σημαινομένης, ἐπεὶ χαὶ ἢ λογιχὴ πραγματεία περὶ πραγμάτων διαλέγεται, 

οὐχ ὅτι πράγματα, ἀλλ᾿ ὅτι ὑπὸ φωνῶν σημαίνονται. τρίτον ἦν τῶν 

15 ζητουμένων, ποίῳ τρόπῳ διαιρέσεως χέχρηται. διαιρεῖ τοίνυν ὁ φιλόσοφος 

τὴν οὐσίαν εἰς χαϑόλου xai μερικήν. χαὶ ἐπειδὴ ἢ οὐσία γένος ἐστὶ γενι- 

Er 

, ^N 
UN » 

χῴτατον τὰ δὲ γενιχώτατα γένη ἔχει xal γένη xal εἴδη καὶ ἄτομα, τὰ μὲν 
» - 9 £^ ^N ^ ^ 9 

ἄτουα πρῶτα ἐχάλεσεν τὰ δὲ γένη xal τὰ εἴδη δεύτερα, οὐ χεχρημένος 
i i L i i Y Su 

« Ρ $5 * , ^ c * - , 

διαιρέσει χυρίως, ἀλλὰ τρύπῳ διδασχαλιχῷ μεμούι μενος τρόπον διαιρετιχόν. 
, 

90 τέταρτον ἐπὶ τούτοις ζητήσωμεν ν πῶς ἐνταῦϑα τὴν ἄτομον οὐσίαν πρώτην χαλεῖ 

τὴν δὲ χαϑόλου δευτέραν, ἐν δὲ τῇ Μετὰ φυσιχὰ τὸ ἀνάπαλιν olco. υὲν τὰ 

χαϑόλου τάττει δεύτερα δὲ τὰ μερικά. φαμὲν οὖν ἡμεῖς ὅτι διττὴ ἢ τάξις, 

uiy φυσιχή, ἥτις χαὶ τὰ χαϑόλου πρῶτα οἶδεν τῶν μεριχῶν., ἢ δὲ πρὸς 
bi 1 E i n , Π 

e T^ ^ M ἣν Y ^ ΄“» 

ἡμᾶς, ἥτις τὰ μεριχὰ οἶδεν π :pb τῶν χαϑόλου". διττῆς οὖν οὐσὴς τῆς τάξεως, 
*, - - 1" τῇ φυσιχῇ NAE ἀλλὰ τῇ πρὸς ηυᾶς" ἐπειδὴ γὰρ εἰσάγω 

τῷ c o c ce 
X] 

6 φιλόσοφος ἁρμόζεται 2 E Ὁ "S ἢ o a -— τῷ a Ἔ ἘΞ 2 zl (ὃς — G c x [0] 
ἜΝ 

κε 5, S M c o ξ. τὶ ξ wv zl o € x 

e 

LI 

πρὸς e πὰ δὲ τοῖς Μετὰ φυσιχὰ τοῖς πράγμασιν ἑπόμενος ἀπονέμει 
ΩΣ - - , ) ^ ^ 

ἴδιον, τὸ gere τῶν μεριχῶν προτάττων. 6 δὲ ᾿Αλέξανδρος χἀχείνοις τὸ 
* 7 ΡῚ "n , - Mi ' e Ἁ M - [4 , 

καὶ ἰδίας ἐπιλύσεως εὐπορεῖ’ φησὶ γὰρ ὅτι τὰ ἄτομα | πρῶτα ὑπάρχει 54r 

80 τῶν χαϑόλου (πρῶτα δέ φησι τῇ φύσει)" συνεισφέρεται γὰρ χαὶ οὐ συνει- 

σφέρει" τοῦ γὰρ (κοινοῦ) χυνὸς ὄντος ἀνάγχη xol τὸν ἄτομον εἶναι κύνα, 
M , ^ ^N τ » "7 *, , 

πεὶ τινός ἐστι, τοῦ δὲ ἀτόμου ὄντος οὐ πάντως ἀνάγχη xal τὸν χοινὸν 
΄ ^ - . χαὶ ὅτι τοῦτο ἀληϑές, δῆλον ἐκ τοῦ μοναδιχοῦ ἡλίου xol τοῦ 

Q^ 

C^ zi S - 
ἢ 
“ὦ 

X 

* Y » b] ΄ Μ Y 

μοναδιχοῦ χόσμου" τούτων γὰρ ὄντων οὐχ ἀνάγχη οὔτε χοινὸν χόσμον οὔτε 
v * zr - , , , Ll 

35 χοινὸν ἥλιον εἶναι. πέμπτον ἣν τῶν Mod d εἰ γένος ἢ οὐσία, πῶς 

φησιν 6 (ιλύσοφυς ἐπιδέχεσϑαι ταύτην τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον, καίτοι 
- ^ » 

τῶν yevOv μὴ ἐπιδεχομένων τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον, εἴ γε ἀληϑής 
2 ἐστιν ὃ χανὼν ὃ λέγων ᾿ἐν οἷς ἐστι τὸ πρῶτον xal τὸ δεύ ὑτερον, τούτων 

τὸ χοινῶς χατηορούμενον οὐχ ἔστιν γένος. πρὸς οὖν τὴν τοιαύτην EXE 

40 ἡμεῖς φαμεν ὅτι ἀμφότερα πέφυχεν dirÜT; xal γὰρ ἐπιδέχεται xai οὐχ 
à L H 

8. 9 χρείττων et χείρων M! 12 παραλαμβ. M φαμὲν in mrg. suppl. M 21 ἐν δὲ 

τῇ Μετὰ φ.] cf. Zelleri Ph. Gr. IIb. p. 304 sq. μεταφυσιχί, M! 30 φησι seripsi: 

φημι M οὐ superscr. M 31 «ooo inseruit Vitelli 32 τινός] an κοινός" 
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desee ἢ οὐσία τὴν 

dion χαὶ ἄλλο. G E ὧν 
^ , 5» 

διαίρεσις οὐχ 

πρώτην εἶναι 

τὸ ζῷον, ἤγουν διὰ βάϑους, οι 

» 5^* Ie -- A Á , ^N ' 

οντῆς OQU0& &$00V εστι. $000 O0£ μὴ 

y δὲ 
5 , 

ει τὸ ἼΚ, 

οὔτ 

δ νον. ἡ εὐτα uas E ειψυχον, δεύτερο τοῦ Qo0V. € 
»- ^ I, ζῷον διαιρεῖται, 
χαὶ τὸ δεύτερον ̓" γὰρ 

5 , b/4 M Y - - 

οὐσία, οὔτε τὸ deris τοῦ λογιχοῦ 
2 E F ΄ 3€ * ^ 

εν ῳ ξητησῶμεν ει ὑγιηῃς &Otty Ti 

5 
΄ 

ἥτε 

-—. 

(02 γὰρ *, λέγουσα οὕτως: οὐ σία 
uU u xa 

). 

ἄλιστα λεγομένη, ἣ 
Lon 

sx]! 

χαὶ 

€ 

ὑποχειμένῳ τινί ἐστιν. 
, τῇ οὐσία U ὑπογραφή. ἀλλὰ 

χαχείνη οὔτε χὰ d Ü' ὑποχειμένου 

à TO 

Q^ [^23 c1 

ντα 

ντ 

ἀν πά 

d 

γραφήν" 
αύτην εἶναι μήτε 

, 

αὺτ 

- 
ιν 

- 
ς 

y σ , , e , 

EUROUEV ὁτ' οὐχ ἕν ὑποχείμξνῳ, 

, 

χξίμενον 
e , , ^ ΄ 

) (ὑπόχειται γάρ), xai πάλι 

τῷ σι 
E - στίν, εἰσαάγομεν ὅτι 

, 
z προχειμέ νης ϑεωρίας 

(θεω 

΄ 

Ρ.3111 Οὐσία δέ ἐστιν ἢ 
, [Δ] , 

ομένη, ἣ μήτ ΞῪ £1 xa 

30 χειυ, ένῳ 

Πανταχόϑεν 6 ΡΣ τὴν 
Ξοὺς 
- i" τοῦ λέγεσϑαι xal τοῦ εἶναι xai τοῦ 

σ 

χυριώτατα, ὅτι | χυρίως αὐτῇ 7 
m d —- , A] *, 

0E τοῦ νοεῖσϑα! λέγων xal πρώτως, 8x 

, , ^T 

νοουμένη xal μάλιστα οὖσα. ὅμως 

οὐσίαν οὐχ bor τελείαν ταύτῃ 

6 οὐδὲ] οὔτε M 

14 an λέγουσι ἢ 

inserui 

11 ὑγειῶς M 

94 τῷ] τὸ Ν 

x 

»1 

ot, εἰς λογιχὸν 
M 

τὸ λογιχὸν 

Ἁ 

σεν 

Ν ' 

οὺς τὰ τοιαῦτα αἀποροῦντ 

A A ML EN LV ε ΓΟ 
ne πρὸς παν τῶν ὁμοζύγων 

stad 

τοῖς 

χυριώτατα χαὶ 

ὑποχειμένου τινὸς λ 

πρόσεσ 

A e -^ EX Y e zl , rà 

pevos, ὡς ἂν ει ἔλεγεν οτι ουὐσιᾶα ἔστιν 

19 ἐνταῦϑα — διαστολὴν in mrg. suppl. M 

ORIARUM c. 5 [Arist. p. 9411] 

φύγον, 
^ Ἁ 

υψύχου (ap μη 

τς οὖν 

δια 
^ , 

πλάτος Otatpsost, 
9 Ἃ M ^ - 

040v, Οὐχ ὧν ξιποίμξν τὸ πρῶτον 

χαϑὸ 

ἔχτον χαὶ τελευταῖον | χεφάλαιον, 54v 

πρῶτον ὑπάρχει τοῦ ἀλόγου, 

M ^. » , 

(3 οὐσιας" 

τὸ 
ξῚ 

ἀποδοϑεῖσα ὑπογραφὴ τ 
, 
(tos ἢ χυριώτατα xai 

Ὁ ὑπ 
σ 

τοίνυν ητι οὐ μόνον 
ε 

τοχειμένου τινὸς λ 

ταὶ in 

τῇ μιᾷ τῶν ἁπάντων dp, 

ετ αι οὔτε 

αλαμβάνομεν τὴν ὑπο- 
Quse , 

x9) ὑποχειμένου 

οσυπαχούοντ 
-T2- 
iT. 

ς τὴν ὑπογραφήν, ὅταν 
σ , 5 M e 

μεν ὑποχειμένῳ ἐστὶν ζὗπο- 

y μεν ὅτι οὐ xal ὑποχειμένου 

ς τῆς UE EM 

, c 4 

pta 'e .) 

πρώτως xai μάλιστα 
cycT 
e|[t9* at μήτε ἐν Omo- 

τινί ἐστιν. 

ἄτουαν οὐσίαν χαὶ πρώτην ἐγχωυιάζει, εχ 

u&y τοῦ λέγεσϑαι λέγων νοηξῖσϑαι. χαὶ ἐχ 

τι τὸ ὄνομα χαὶ οὐ μξ ταφοριχῶς, 

τοῦ εἶναι τῷ μάλιστα χεχρη- 
Π ι m 

, , ^ , 

χυρίως λεγομένη χαὶ πρώτως 

χαὶ πανταχύϑεν τὴν μεριχὴν ἐπαινέσας 

τὴν ψῆφον ἀποδοῦναι" περὶ γὰρ ταύτης 

19. 98 scribas χυριώτατά τε (ef. p. 57.2 
92? 
“ὦ, 24 ὑποχείμενον 
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φησὶν ἢ χυριώτατα xal πρώτως xai μάλιστα λεγομένη, ἣ oi 
' 

χαϑόλου οὐ μόνον χυριώτατα χαὶ πρώτως xai μάλιστα λέγεται, ἀλλὰ xai 

ἔστιν. 

Ρ. 2418 Οἷον ὁ τὶς ἄνϑρωπος T, ὃ τὶς ἵππος. 

5 ᾿Βνταῦϑα ζητοῦμεν πῶς 0 φιλόσοφος μεριχῇς οὐσίας βουλόμενος 

παράδειγμα λαβεῖν, ὃ τὶς ἀνϑρωπος εἶπεν, xal μὴ ἔφησεν Σωχράτης 
χαὶ Πλάτων. φαυὲν οὖν ἡμεῖς ὅτι τοῦτο πεποίηκεν, ἵνα καὶ ἐν τοῖς μεριχοῖς 
ἀναστρεφομένους ἡμᾶς τὰ χοινότερα παρασχευάσῃ χαταδιώχειν: διὰ γὰρ τοῦ 

tlc ἄνϑρωπος xai χαϑολ ἐπ χαὶ χοινοτέρῳ ὀνόματι ἐχρήσατο χαὶ μερι- 

10 χὴν οὐσίαν ἐσήμανεν" τὸ γὰρ τίς, ὡς fon πολλάχις BIDEN peptxóv ἐστιν 

πρόσρημα, τὸ ὃὲ ἀνϑρωπος χοινὸν χατὰ πάντων φερόμενον τῶν μεριχῶν. 

ὃῆλον οὖν ἐντεῦϑεν ὡς 6 τὶς ἀνϑρωπος εἰπὼν xal χοινοτέρῳ ἐχρήσατο 
ὀνόματι χαὶ τὸ ὠεριχὸν οὐδὲν ἐζημίωσεν. ἣ οὖν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
nporjjaye τὸν λόγον, T, διότι περὶ τῶν χατηγοριῶν ὑπῆρχεν ὃ λόγος αὐτῷ, 

ιὸ οὐχ ἐμνήσϑη Σωχράτους T, []λάτωνος, ἀλλ᾽ εἶπεν τὶς ἄνϑρωπος, ὅπερ 
χοινότερόν ἐστιν, ὡς εἰρήχαμεν, ἥπερ ἴδιον τοῦ χατηγορουμένου, προσεγγίζει 

δὲ ταῖς χατηγορίαις ἁᾶλλον τὸ χοινῶς χατηγορεῖσϑαι ἥπερ ἰδίως. 

Ρ. 3414 Δεύτεραι δὲ | οὐσίαι λέγονται, ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ πρῶται b5v 
οὐσίαι λεγόμεναι ὑπάρχουσιν. 

ὙΠ ^ p , , , 5 , - , ^ 

90 Εἰρηχὼς ὁ ᾿Αριστοτέλης ποίας πρώτας οὐσίας χαλεῖ, μετέρχεται λοιπὸν 
ἐπὶ τὸ διδάξαι ποῖαι λέγονται εἶναι δεύτεραι οὐσίαι. δεύτεραι τοίνυν, 
φησίν, οὐσίαι εἰσίν, ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ πρῶται οὐσία! λεγόμεναι 

ὑπ Ὁ ον} ὅρα ὃὲ πῶς τεχνιχὸς ὧν χαὶ ἀχριβὴς οὐχ εἶπεν ὅτι τὰ γένη xal 
τὰ εἴδη δεύτεραι οὐσίαι λέγονται" ἠπίστατο γὰρ ὅτι χαὶ ἐν τοῖς συμβεβηχόσιν 

ἰσὶν γένη χαὶ εἴδη, οἷον ἐπὶ τῷ ποιῷ συμβεβηχότι ὄντι ἐστὶ γένος μὲν 

τὸ χρῶμα εἶδος δὲ τὸ λευχόν. ἵνα οὖν μὴ ἐπὶ τὰ συμβεβηχότα τὸν νοῦν 

Ἡμῶν ἐπαγάγῃ, διὰ τοῦτο εἶπεν δεύτεραι οὐσίαι λέγονται, ἐν οἷς 

εἴδεσιν at πρῶται οὐσίαι ὑπάρχουσιν, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ εἴδη τὰ χατη- 
γορούμενα τῶν ἀτόμων οὐσιῶν. σχόπει δὲ πῶς οὐχ ἐχαρτέρησε πάλιν 

᾿ 80 τελείαν ἀποδοῦναι τὴν ψῆφον χἀνταῦϑα προστιϑεὶς τὸ λεγόμεναι, πανταχοῦ 

τοὺς τοσούτους ἐπαίνους χολαάζων. 

Ρ. 3411 Δεύτεραι οὖν αὗται οὐσίαι λέγονται, otov ὅ τε ἀνϑρωπος 

xai τὸ Coo. 

» p^ Ae T, 2 €- e “- ' ὉΠ 5 

Ἔστι χαὶ ἑτέρως ἐπιχειρῆσαι ὅτι τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον οὔχ εἰσι 

8 περασχευάσῃ scripsi: παρασχευάσει M 10 πολλάκις εἰρήκαμεν] spectat suum in Isag. 

comm. 16. 17 ἤπερ] εἴπερ M 16 an τὸ ἴδιον κατηγορούμενον ὃ προσεγγίσει M 

22 φασίν M 24 συμβεβηχῶσι Μ 21 ἐπαγάγει M 80 post τελείαν addas ταύταις (cf. 
p. 59,37) κἀνταῦϑα προστιϑεὶς scripsi: κἀνταῦϑα (sic) προστιϑῆ M πανταχοῦ--χολάζων 

(31)] cf. El. p.:165,15 92 λέγ. οὐσίαι coll. Arist. 94 ἔστι «oi ἑτέρως ἐπιχ.} cf. p. 58,96 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM ec. ὃ [Arist. p. 2217. 19] 61 

διαφοραὶ τῆς οὐσίας. ἣ yàp οὐσία ἔχουσα γένη xal εἴδη xal ἄτομα ἔχει 

τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον. ἔχοντα δὲ χαὶ τὰ συμβεβηχότα γένη χαὶ εἴδη 

xai ἄτομα, εὑρεϑήσεται ταῦτα ἔχοντα τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον xal ταῖς 

αὐταῖς διαφοραῖς διαρούμενα. ἠχούσαμεν δὲ ἐν τοῖς ἀνωτέρω τοῦ φιλοσόφου 

5 λέγοντος ὡς τῶν ἑτερογενῶν xal μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμένων | ἕτεραί εἰσι 56: 

χαὶ aí διαφοραί. δῆλον οὖν ἄρα ὅτι οὐχ ἔστι τὸ πρῶτον xal δεύτερον xai 

ἐν τῇ οὐσίᾳ xol ἐν τῷ συμβεβηχότι" εἰ γὰρ τοῦτο παραδεξώμεϑα, ψευδὴς 
ὃ λόγος ἐστὶ τοῦ φιλοσόφου. δῆλον οὖν ἄρα ix τούτων πάντων γέγονεν 
ὡς οὔχ εἰσι τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον τῆς οὐσίας διαφοραί. 

10 p. 2419 Φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τῶν xaÜ' ὑποχειμένου 

λεγομένων ἀναγχαῖον χαὶ τοὔνομα χαὶ τὸν λόγον χαὶ τὸ ἜΣ 

Πανταχόϑεν ἐγχωμιάσας ὃ φιλόσοφος τὴν ἄτομον χαὶ πρώτην οὐσίαν 
ἔχ τε τοῦ λέγεσϑαι xal εἶναι xal vosicüat διὰ τριῶν λέξεων, τῆς τε χυριώ- 
τατα xai τῆς πρώτως xai μάλιστα, νῦν τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῶν τοσούτων 
, , ES e ed τ oes. , ^ m bodies M d € ἘΝ ὁ κῷ CFT 

1ó ἐπαίνων xol χέχρηται λύγῳ δυναμένῳ τριχῶς ἀχούεσϑαι, xal ὡς ϑεώρημα 
χαὶ ὡς πόρισμα xal ὡς λῆμμα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων τὰ μέν ἐστι 

Ω CON ANN S L ᾿ NC 
χαῦ᾽ αὑτὰ tà ὃὲ ἐν σχέσει, xal εἰ τῷ x40 αὗτα, ποιεῖ τὸ ὃ 
^ 

e 
pus / E e. οἷ tU € ἐν σχέσει, ἣ πρὸς τὰ φϑάσαντα T, πρὸς τὰ μέλλοντα, xal c 
' 

c1 ΕΣ φϑάσαντα, τὸ πόρισμα ποιεῖ οἷον χέρδος ἐχ τῶν iuge Cue 

30 μενον, εἰ ὃὲ πρὸς τὰ μέλλοντα τὸ λῆωμα ποιεῖ: ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ xal) αὑτὰ 
m 

τῶν ἐν σγέσει πρῶτα εἰσιν. πρῶτον ὡς ϑεωρήματος ἀχουστέον τοῦ λόγου. i , i i ς 

n 

μελλόντων πρῶτα ἐστι, δεύτερον ὡς εἶτα ἐπειδὴ πάλιν τὰ φϑάσαντα τῶν | 
, ^0? [24 [4 ΄ τα ΄ πορίσματος ἀχουστέον, χαὶ εἶῦ οὕτως ὡς λήμματος. ὡς μὲν οὖν ϑεωρή- 

ματος οὕτως: πέντε τρόποι εἰσὶ GCSE ERHI ὡς δείξομεν ἐχ διαιρέσεως 
τοιαύτης" πάντα τὰ προ θα τος ἣ χατὰ φύσιν ἐστὶν | ἣ παρὰ φύσιν" 56v τῷ σι 

χατὰ φύσιν ὑέν, ὅταν τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν dee e 7| τὰ συμ- 

βεβηχότα τῶν οὐσιῶν, παρὰ φύσιν δὲ τὸ ἀνάπαλιν: ἐνδέχεται γὰρ xol τὰ 
μερικὰ τῶν χαϑόλου χατηγορεῖσϑαι χαὶ τῶν συμβεβηχότων τὴν οὐσίαν" 

τὰ μὲν μεριχὰ τῶν χαϑόλου, ὡς ὅταν εἴπω “τὸ προσιὸν ζῷον ἀνϑρωπός 
30 ἐστι᾿, τὴν δὲ οὐσίαν τῶν συμβεβηχότων, ὡς ὅταν εἴπω ᾿λευχὸς ἄνϑρωπός 

ἐστι. τὰ μὲν οὖν χατηγορούμενα, ὡς εἰρήχαμεν, ἢ χατὰ φύσιν ἐστὶν 7, 
παρὰ φύσιν, xal εἰ μὲν χατὰ φύσιν, ἢ καϑ' ὑποχειμένου T ἐν ὑποχειμένῳ" 
χαϑ' ὑποχειμένου μὲν ὡς τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ ὡς 

τὴς 
τὰ συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν. πάλιν τὸ ἐν ὑποχειμένῳ ὃν Tj οὐ μεταδίδωσι 

τοῦ ὀνόματος xal ποιεῖ τὸ ἑτερώνυμον, T, μεταδίδωσι" χαὶ εἰ μεταδίδωσιν, es σι 

ὅλον. ποιεῖ τὰ (^ ἢ μέρος ἢ ὅλον: xal εἰ μέρος, ποιεῖ τὰ παρώνυμα, εἰ ὃ 

δμώνυμα. ἐφάνησαν οὖν ἡμῖν ἐχ ταύτης τῆς διαιρέσεως πέντε τρόποι 

χατηγοριῶν, παρὰ T xal ὑποχειμένου, δμωνύμως, ξἕτερωνύμως, ma po- 

2 ἔχει M 4 ἀνωτ.] p. 1016 5. 9 εἰσι] ἐστι M 1 παραδεξόμεϑα M 
8 τοῦ φιλοσόφου M?: τῶν φιλοσόφων M! 14 πρώτης M 26 χατηγοροῦνται M 

29 προσιών M 24 ob superscr. M 
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νύμως. οὕτω μὲν οὖν ὡς ϑεωρήματος ἐξαχουστέον τοῦ λόγου. ὡς δὲ 
πορίσματος Π ἔλεγεν ὃ φιλόσοφος ὅτι τὰ χαϑ' ὑποχειμένου πάντων 
μεταδίδωσ! τοῖς ἰδίοις ὑποχειωένοις, ὅτε us ὅταν Sell xa ἑτέρου 
χατηγορῆται ὡς xa ὑποχειμένου, ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορου- 

, ἂν Lr M 

ὃ MEVOU Ag etat, τοσαῦτα xal χατὰ τοὺυ ὑποχειμένου ρηϑήσε tat. 

ῃ 

ἊΝ r 

εἰ ὃὲ πάντων μεταδίδω EE Hu ὅτι xat | ORE xai λόγου: τὰ δὲ bir 
E 

ὑποχειμένου συνωνύμως χατηγοροῦνται: ὅσα τοίνυν Iti συνωνύμως aant 

ρεῖται, οὐχ ἔτι xa" ὑποχειμένου xam ictus ἀλλ ἡ ἀπολο ἢ ἔτε- 

10 ρωνύμως T, παρωνύμως T, παρὰ φύσιν. ἐδείξαμεν dox xal &x τούτων ὡς 

πέντε τρόποι ἀνεφάνησαν χατηγοριῶν. οὕτω μὲν οὖν. χαὶ ὡς πορίσματος 

ἀχουστέον τοῦ λόγου. ὡς δὲ ipee: *o* *. εἰχότως προέταζεν τὴν 

ἄτομον οὐσίαν: πέντε γὰρ ὄντων τρόπων χατηγοριῶν χαὶ ὑπὸ δύο ἀναγο- 

μένων τῶνδξ, xui ὑποχειμένου xai οὐ χαϑ' ὑποχειμένου, φαίνεται πᾶσιν 

15 ὑποχειμένη ἢ ἄτομος οὐσία, τοῖς τε χαϑ' ὑποχειμένου, ἵνα χατηγορηϑῶσιν, 
E - 

' 

^ * e — ) , 

χαὶ τοῖς ἐν ὑποχΞιμένῳ, ἵνα ὑποστῶσιν. xal ἔοιχε τό τε xa ὑποχειμένου 
χαὶ τὸ ἐν ὑποχειμένῳ χύχλῳ τινί, αὕτη δὲ χέντρῳ EE ἐν μέσῳ" 

πάντα γὰρ περὶ ταύτην χυχλοῦνται, τὰ μὲν ἵνα ὑποστῶσιν τὰ δὲ ἵνα χατη- 

χορηϑῶσιν. 
, ' *, , ΄ - *, - 3 , [3 e , ^ 

20 Αλλὰ ἀπρρια τις ἡμῖν ἐντεῦϑεν ἀναχύπτει ἢ λέγουσα ὅτι εἰ πᾶντα 
* *, - 

ἐστὶν ἐν τῇ 
?. - [4 ΄ ἀτόμῳ οὐσία, χαϑὸ χατηγοροῦνται αὐτῆς, εὑρεθήσεται χαὶ τὸ 

3 , το D , , , , 
χαϑόλου συμβεβηχὺς ἐν τῇ μεριχῇ οὐσία. ὃ ἐπιλυόμενοί τινες λέγουσιν 

- P € Le Mes PEN 
τῇ ὑεριχῇ οὐσία" &yst γὰρ 

e , LA ' ^ Q */*5 M 5 

ὅτι vat ἔστιν γὰρ τὸ χαϑόλου συμβεβηχὸς ἐν τῇ 

ἢ ψυχὴ τὴν χαϑόλου γνῶσιν χαὶ οἶδεν τὸ χαϑόλου συμβεβηχός. ἀλλὰ πρὸς 

35 τοὺς τὰ τοιαῦτα λέγοντας ἡμεῖς φαμεν ὅτι ἢ ψυχὴ τὴν τοῦ χαϑόλου γνῶσιν 

ἔχει, οὐ μέντοι γε τὴν χαϑόλου γνῶσιν: τὴν τοῦ χαϑόλου μὲν γὰρ ἔχει 

“νῶσιν [ὡς γἸηνώσχουσα τὰ χαϑόλου, τὴν δὲ χαϑόλου γνῶσιν οὐχ ἔχει, biv 
Ξ , ^ S ΄ 

ἐπεὶ ἐχρῆν μηδεμίαν ἄλλην (aper cun εἰ μὴ τὴν susc χαὶ u6v0Oy. 
ὅτι ὃὲ τὸ χαϑόλου συμβεβηχὸς οὐχ ἔστιν ἐν E up TA οὐσία, δείξομεν ἐχ 

80 τριῶν τινων ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον τοιαύτην ἔχει τὴν ἀγωγήν" εἰ 
τὸ χαϑόλου συμβεβηχός, ὡς ὑμεῖς φατε, ἐν τῇ μεριχῇ οὐσία ἐστίν, sÜpe- τὸ χαϑόλο υβεβηχός, ὡς ὑμεῖς gue ἐν τῇ ΕΠ Προ πε ΕΌΠΕ 

' 

ὶ 
, 

θήσεται xal τὸ μεριχὸν συμβεβηχὸς ἐπὶ τῇ χαϑόλου οὐσίᾳ, ἐπεὶ τίς ἢ 
αἰτία τῆς ἀποχληρώσξεως τὸ αὐτὸ μὲν χαϑόλου συμβεβηχὸς εἶναι ἐν τῇ 

μεριχῇ οὐσία, τὸ ὃὲ μεριχὸν συμβεβηχὸς μὴ εἶναι ἐν τῇ χαϑόλου οὐσία: 

35 εἰ δέ ἐστι τὸ μεριχὸν συμβεβηχὸς ἐν τῇ χαϑόλου οὐσίᾳ, ἔστι δὲ xal ἐν 
τῇ μεριχῇ οὐσίᾳ, ἔσται ἕν πρᾶγμα χατὰ ἀριϑμόν, οἷον τὸ λευχὸν ἢ τὸ 
μέλαν, ἐν δύο ὑποχειμένοις, ὅπερ ἀδύνατον. δεύτερον ἐπιχείρημα τοιαύτην 

' , M 

ἔχον τὴν ἀγωγήν’ εἰ τὸ μεριχὸν συμβεβηκὸς ἐν τῇ χαϑόλου οὐσία ἐστίν, 
ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐν τῇ μεριχῇ ἐστιν οὐσία, οὐδὲν ἧττον ϑεωρεῖται, εἰ τὰ 

, 

40 αὐτὰ ἀλλήλοις ἐστίν, T, ἕτερα. ἀλλ εἰ uiv ταὐτά, συνάγεται ἄτοπον οὐδέ- 

3 ἔλεγεν] p. 1210 4 pr. 1. χατηγορεῖται M 5 τοῦ.] πάντα Arist. 12 post 

λήμματος lacunam signavi 15. 16 τοῖς (bis) scripsi: τῆς M 28 an μόνην ἢ 

39 τὸ αὐτὸ] scribas τοῦ τὸ 
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' ΜΚ ς ὦ ' Δ ^, , E - Nor - c TL 

πράγματα χατὰ ἀριϑμὸν ἕν δύναταί τις εἰπεῖν. λείπεται οὖν εἶναι αὐτὰ 
σ e , , ^ LA Y M , ; ^N e ww * 

ἕτερα. εἰ Oi ἕτερά ἐστιν τὸ χαϑόλου xal τὸ μεριχόν, ἐπειδὴ ápuóte τὸ 
χαϑόλου ὡς ἀσώματον τῇ uid. τῶν πάντων (ἀρχῇ). εὑρεϑήσετα: xà ἀρυόζοντα 

5 τοῖς ἀσωμάτοις xai τὰ ἁρμόζοντα πᾶσιν τοῖς σώμασιν ἐμψύχοις τε xai 

ἀψύχοις ἐν Σωχράτει | ϑεωρούμενα, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον: δῆλον γὰρ ὅτ 
Ξ ΄ * ε 98. 7 ^ ΟῚ τι NY E δεν. 

τὸ χαϑόλου συμβεβηχὸς ὡς ἀσώματον ὃν οὐχ ἐν Σωχράτει ϑεωρηϑήσεται, 
΄, , ΟῚ ^' ' , , - 

τρίτον ἐπ ἰχείρημα" ἐπειδὴ τὸ χαϑόλο" συμβεβηχὺς ἐν τῇ μεριχῇ οὐσία 

βούλεται εἶναι, ποῖον τοῦτο: τὸ πρὸ τῶν πολλῶν; τοῦτο γὰρ ἐν μόνῳ 

10 τῷ δημιουργῷ ἐστιν. εἰ δὲ τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς, xal τοῦτο πάλιν ἀτοπον" 

ἐν γὰρ ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς, ὃ xal φανταζόμεϑα. εἰ δὲ (x0) ἐπὶ τοῖς πολλοῖ - i40 5» Ji -ve[ » y »4 t$. DÁM^VVA. T .-ὦ -z VO eut COL TX OH AOTS, 

τοῦτο πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἁρμόζει ὁμοίως" τὸ Oi πᾶσιν ἁρμόζον zal μὴ 
΄ (xa EMEN ὡς N! CA. M , E εῖν Ξ ἐὰν zr ES E A 

εν, πῶς OUDyaxaot Ξ-οχρατὴξ 0t uovos παραλαβεῖν ; τί 00V φάμεν: πῶς 

΄ , NI URL ΄ - σ 3: ᾿" Ω δὴ πη mox 
δήλων τούτων, ἀποδειξάντων ἡμῶν ὅτι ἀδύνατον τὸ χαϑόλου συμβεβηχὸς 

T3 » "ED ΄ Ἂ ^ e ' Q / 
15 ἐν τῇ μεριχῇ οὐσία. ὑπάρχειν, ὁ ᾿Αριστοτέλης φησὶν ὅτι τὸ χαϑύλου cou- 

- - , - , [rd , 

ERE ἐν vij pepuc οὐσία ἐστίν; πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι ἐπειδὴ ἠπίστατο 

υ ὡς μετεχόμενα ὑπὸ τῶν μεριχῶν ἐπιδέχεται τὰ p 

τούτου χάριν ἔφη ᾿ἐπεὶ αὗται αἱ χαϑόλου οὐσίαι ἀσώματοι οὖσαι ὅσον ἐφ᾽ 

ἑαυταῖς, οὐχ ἂν ἐπιδέξαιντό ποτε συμβεβηχός, εἰ μὴ διὰ μέσων τῶν μερικῶν 
^ , ) σ Ld P ΄ , [d , , Amd "ἢ 9ὲ ἂν - Q? 

30 δηλονότι. ὅϑεν ὁ μὲν χαϑόλου χύχνος ὡς ἀσώματος ὧν αὐτὸς xal) 
Ξ , 4 RP. , » 5 s Q2 QU ER ς ξαυτόν, ὡς εἰρήχαυεν, οὐχ ἂν ἐπιδέξοιτο m λευχότητα, ἀλλ ἐπειδὴ ot 

3 wx ΄ ΄ € Q^ ^X 

xaU ἔχαστα χύχνοι πάντες Asuxot εἰσι, διὰ τοῦτο xai τῷ χαϑόλου διὰ 
— — Pp - » M 

μέσων τῶν ὑεριχῶν προσάπτομεν τὴν λευχότητα. τοῦτο πέρας τῆς πρη- i 

, [4 - , , 3R/ 

χειμένης ἡμῖν ϑεωρίας εἰς ἐξέτασιν. 

ιῷ οι ΄σ᾿- 
[e] [0] e 

TO 
ec SR - 

l I 

, e —- 

t »lr 

p.2a19 Φανερὸν δὲ ix τῶν εἰρημένων ὅτι τῶν xaU ὑὕποϊχει- 5l» 

μένου λεγομένων ἀναγχαῖον χαὶ τοὔνομα χαὶ τὸν λόγον χατηγο- 
ρεῖσϑαι τοῦ ὑποχειμένου. 

€ - b , m - , "^ ow t ^ ^ - 1 

Ἡμεῖς piv à» τῇ ϑεωρία παραδεδώχαμεν ὡς δυνατὸν τριχῶς τὸ προ- 
χείμενον ἀχούεσϑαι xol ὡς ϑεώρημα χαὶ ὡς λῆμμα χαὶ ὡς πόρισμα. 6 δὲ e [e] 

φιλόσοφος ἔο!χε διαλαμβάνειν περὶ αὐτοῦ ὥσπερ πορίσματος" τὸ γὰρ c deine y 
b] v 3 «X e , , M 

LI 

ex τῶν etonu ένων τὸ πόρισυαι σημαίύει, €t γξ οὐόξν ἕτερον ἔστι τὸ π πόρισμα 
t 

f χέρδος ἐχ τῶν φϑασάντων ἀναφαινό uev. 

Ρ. 2.85 Τοῦτο δὲ φανερὸν àx τῶν xaU' £xacza προχειριζομένων, 

35 otov χατὰ τοῦ ἀνϑρώποο τὸ ζῷον κατηγορεῖται. 

Βουλόμενος ὁ φιλόσοφος δεῖξαι ὡς τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν χατηγο- 

4 ἀρχῇ addidi (ef. p. 58,2) 6 σωχράτη M T ὧν M 9 βούλεσϑαι M 

11 τὸ addidi 13 &w scripsi: ἕν M 11 ὅτι addidi 18 οὖσαι] an εἰσιν 

21 εἰρήχαμεν] v. 18 an ἐπιδέξαιτο ? 22 εἰσι] ἐστι M τῷ] τὸ M Ὁ] δια- 

λαμβάνον M 99 τὸ ζῷον χατὰ τοῦ ἀνϑρ. coll. Arist. 
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ρεῖται, ἔστι δὲ χαϑόλου μὲν τὰ γένη xal τὰ εἴδη μερικὰ δὲ τὰ ἄτομα, οὐ 

χατηγχύρησε τὸ εἶδος τῶν ἀτόμων, τὸ προσεχῶς xai φανερῶς τούτων χατη- 
Ἱορούμενον, ἀλλὰ τὸ γένος ὡς πόρρω ὑπάρχον: οὐδεὶς γὰρ dv περὶ τοῦ 
εἴδους ἀυφέβαλεν ὡς μὴ χατηγορούμενον τῶν ἀτόμων οὐσιῶν, ἐπειδὴ 

ὃ προσεχῶς, ὡς εἰρήχαμεν, ὑπῆρχεν, περὶ O& τοῦ γένους ἀμφιβολίαν ἴσως 

εἶχεν ἐν τοῖς πολλοῖς εἰ χατηγορεῖται τῶν ἀτόμων οὐσιῶν T| μὴ χατηγο- 

ρεῖται. διὸ τὸ γένος ὃ φιλόσοφος τῶν ἀτόμων χατηγόρησε διὰ μιᾶς λέξεως 

τὸ πᾶσιν ἀμφ "M διαλύων. 

Ej [2 0] ^Y NL e : 9 - ΣΙΝ , , ^ "mw Σ - 

p. 2»7 Τῶν δὲ δευτέρων οὐσιῶν μᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος τοῦ 
, Y ' Pico MS ». € 13 ^ - 

10 γένους: (ἔγγιον γὰρ τῆς πρώτης οὐσίας) ἐστίν" ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ 
τις τὴν πρώτην οὐσίαν τί ἐστιν, γνωριμώτερον χαὶ οἰχειότερον 

ἀποδίδωσι τὸ εἴδος ἥπερ τὸ γένος. 

ΠΠανταχόϑεν ἐπαινέσας τὴν πρώτην οὐσίαν ὁ ᾿ Ἀριστοτέλης xal τὴν ὅ9: 
D 

αἰτίαν τῶν ἐπαίνων ἀποδούς, μετέρχεται λοιπὸν ἐπὶ τὰς δευτέρας οὐσίας 

015 χαὶ τὸ φαινόμενον μὲν τῇ ποτε ἀχμὴν ἔχεται τῶν ἐπαίνων τῆς ἀτόμου 
χαὶ πρώτης οὐσίας: ἐν γὰρ ταῖς δευτέραις οὐσίαις τὸ εἶδος τοῦ γένους 

, 

μᾶλλον οὐσίαν χαλεῖ, διότι ἐγγύτερόν ἐστι τῆς πρώτης οὐσίας. εἰ οὖν 
τοῦτο ἀληϑές, πῶς οὐ τῶν ΒΕ στον ἐπαίνων ἀξιωϑήσεται; χατασχευάζει 

, 2 bd 3. ΗΝ z - PU EY T E *, , » Y , 2 S 

τοίνυν 3x δύο ἐπιχειρημάτων ὅτι μᾶλλον τὸ εἶδος οὐσία ἥπερ τὸ γένος, &x τῆς 

90 ἐγγύτητος χαὶ τῆς ἀναλογίας. χαὶ ἐκ μὲν τῆς ἐγγύτητος οὕτως": τὸ μᾶλλον 
i "- P LUC SU 9 , €M , , 2 , NON 3^ M - SVP, 

πλησιάζον τῇ ἀτόμῳ οὐσίᾳ μᾶλλον οὐσία ἐστί" τὸ δὲ εἰδος μᾶλλον τοῖς ἀτόμοις 

τλησιάζει τοῦ γένους: τὸ εἶδος ἄρα μᾶλλον οὐσία ἐστίν. ὅτι δὲ πλησιέστερύόν 

Q^ ἢἢ 
- 5, PU c 

στι τοῦ γένους, pup ἐντεῦϑεν: ἐὰν γὰρ βουληϑῶμεν εἰδέναι τί ἐστιν ἢ 

ἄτομος xal πρώτη οὐσία χαὶ ἀποδῶμεν ὅτι ἄνθρωπος, οἰχειότερον xat 
- N — c5 , 

οὗ προσεχέστερον ἀποδώσομεν, ἥπερ ἐὰν mineur ζῷον. ἐκ ὃὲ τῆς Ὅτ: 

ὅτι ᾧ δᾶὰν ἐν ταῖς δευτέραις οὐσίαις αἴτιον ὑπῆρχεν τῶν τοσούτων ἐπαίνων 

τῆς ἀτόμου οὐσίας, ἐχεῖνο μᾶλλον οὐσία ἐστί: λέγω δὴ τοσούτων ἐπαίνων 
^ Ὁ Ix ^ , -- 

αἴτιον τὸ πᾶσιν ὑποχέϊσϑαι: εἰ οὖν τὸ εἶδος πᾶσιν ὑπόχειται, τοῖς μὲν 
2 , e e 

συμβεβηχόσιν ἵνα ὑπ 
^ 

οστῶσιν. toig δὲ γένεσιν ἵνα χατηγορηϑῶσιν, δῆλον ὅτι i » 99] 
ὅτι δὲ τὸ γένος ὑπόχειται τοῖς συμβεβηχόσι πρὸς ὑπό- 80 μᾶλλον οὐσία i ὅτι 

στασιν, οὐχ ἔτι δὲ xol ἄλλοις τισὶ πρὸς χατηγορίαν, πρόδηλόν ἐστι. εἰχότως 
οὖν ἔχ τε τῆς ἐγγύτητος xui τῆς ἀναλογίας τὴν τοιαύτην | προσηγορίαν 59v 

τὸ εἶδος μᾶλλον ἀπείληφεν ἥπερ τὸ γένος, διότι τὸ ἴδιον τῆς πρώτης 
οὐσίας ἐν τούτῳ μᾶλλόν ἐστιν, ἤπερ ἐν τῷ γένει, φημὶ δὴ τὸ εἶναι μᾶλλον 

85 οὐσίαν τὸ εἶδος ἥπερ τὸ γένος. 
᾿Αλλ᾽ ἐντεῦϑεν pete Ἡμῖν ἀναχύπτουσιν ἀπορίαι, ὧν ἢ πρώτη τοῦτον 

ἔχει τὸν τρόπον: πῶς αὐτὸς ὁ gru φησιν μετ᾽ ὀλίγον ὅτι οὐχ ἐπι- 

δέχεται ἢ οὐσία τὸ μᾶλλον xal τὸ Ἧἥττον, ἐνταῦϑα τοῦτο ἀποφαινόμενος 

2. V χατηγόρησαι M ὃ ὑπάρχων M 5 εἰρήκαμεν] v. 2 6 ε ἡ M 

10 ἔγγιον---οὐσίας inserui 11 γνωριμότερον M 12 ἀποδώσει Arist. 

post eos add. ἀποδιδοὺς Arist. ἤπερ] εἴπερ M (constanter) 26 o scripsi: 

ὃ M 94. 95 qnpi— γένος eicias Οἵ τρόπον scripsi: evan. M 
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τῷ μᾶλλον εἶναι οὐσίαν τὸ εἶδος ἥπερ τὸ γένος. πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν 
φαμὲν ὅτι χαὶ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον χαὶ οὐχ ἐπιδέχεται" εἰ 
μὲν γὰρ μία xal μόνη οὐσία πρὸς ἑαυτὴν παραληφϑείη, οὐχ ἐπιδέχεται 

a Ξ ἧττον, χαϑάπερ τὸ λευχὸν ἐπίτασιν δέχεται χαὶ ἄνεσιν. εἰ ὃς δύο οὐ 

πρὸς ἑαυτὰς συγχριϑῶσι, τότε λέγεται οὐσία τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἐπι- 

δέχεσϑαι" οἷον ἐὰν ὑπάρχωσι δύο οὐσίαι, otov (6) ἄνϑρωπος xal τὸ ζῷον 
P , , , * ^ w € » ' Iz - ^ , SEIN , 

μᾶλλον οὐσίαν λέγω εἶναι τὸν ἀνϑρωπὸν περ τὸ ζῷον. δευτέρα ἀπορία" 

εἰ τὰ εἴδη τῶν γενῶν μᾶλλον οὐσίαι ἐστί, τίνος χάριν μὴ τὰ εἴδη μὲν 
δευτέρας οὐσίας ἐχάλεσεν, τὰ δὲ γένη τρίτας οὐσίας; πρὸς ταύτην πάλιν , i ? i 

φαμὲν τὴν ἀπορίαν ὅτι ὃ φιλόσοφος πρὸς τὴν αἰτίαν τούτων ἀποβλέψας τὴν 
΄ —- ) v ^ - ^ , , - , 

χοινήν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ χατηγορεῖσϑαι, μιᾶς ἠξίωσε ταῦτα προσηγορίας" 
χοινὴν γὰρ αἰτίαν ἔχουσι τὸ χοινῶς χατηγορεῖσϑαι χατὰ τῆς πρώτης οὐσίας. 
πρὸς τοῦτο ἀποβλέψας ἀμφοτέρας δευτέρας ἐχάλεσιν, οὐ πρὸς τὸ τὴν μὲν 

65 

μᾶλλον οὐσίαν εἶναι τὴν δὲ ἧττον. | ἀλλ᾿ ἐχ ταύτης τῆς ἐπιλύσεως τρίτη 60r 
τις ἡμῖν ἀναφαίνεται ἀπορία, ἣ λέγουσα ὅτι εἰ xal τὰ εἴδη xai τὰ γένη 

M J ^ 9, Φ —"— 9 ΟὟ, M ^ , 9 , * , 

διὰ τὴν χοινὴν αἰτίαν, τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τὸ συμβάλλεσϑαι τούτοις τὰς πρώτας 

οὐσίας, δεύτεραι οὐσίαι ἐχλήϑησαν, τίνος χάριν μὴ xal τὰ συμβεβηχότα: 
3^5 ' f M - , e , , , ΄ * 

οὐδὲν γὰρ ἧττον xal τοῖς συμβεβηχόσιν ἢ πρώτη οὐσία συμβάλλεται. [μὴ 
δεύ ὑσίαι ἐχλήϑησαν, ἤγουν ai δεύτεραι οὐσίαι συμβεβηκότα] ὃς ύτεραι οὐσίαι ἐχλήϑησαν, Tj t δεύτεραι οὐσίαι συμβεβηχύότα]. πρὸς 

, * σ 5 ND , M (s , , , , bi ) 

τούτους φαμὲν ὅτι εἰ xai ὁμοίως πᾶσιν f, πρώτη οὐσία συυβάλλεται, ἀλλ 

οὐχ ὁμοίως ἔχει πρὸς πάντα τὴν σχέσιν οὐδὲ ὁμοίως ὑπὸ πάντων δηλοῦται" 
ἀμέλει εἰ βουληϑείην δηλῶσαι τὴν ἄτομον οὐσίαν, οἰχειότερον ἀποδίδωμι 
λέγων τὸ εἶδος T| τὸ γένος ἥπερ ἕν τῶν συμβεβηχότων. εἰχότως οὖν τὰ Y Ψ ι € T| ο n » Tj ep - 9 h - i ων. Χο ως [9 

προσεχῆ σημασίαν ἔχοντα χαὶ οἰχειότερον δηλοῦντα τὴν πρώτην οὐσίαν 
^ 2 p ^r " » ^ »y * 5 - , δεύτεραι οὐσίαι ἐχλήϑησαν. xai ἄλλως: τὰ ἔχοντα τὸ ἴδιον τῆς πρώτης 

οὐσίας εἰχότως οὐσίαι καλοῦνται" τὰ γὰρ γένη xal τὰ εἴδη ὑπόχειται τοῖς 
συμβεβηχόσι, τὰ δὲ συμβεβηκότα οὐχ ὑπόχειται οὔτε τοῖς εἴδεσιν οὔτε τοῖς 

γένεσιν. εἰχότως dpa οὐσίαι λέγονται. 
'Év τούτοις ἡμᾶς 6 φιλόσοφος προπαραχευάσας ἐφάπτεται λοιπὸν ὡς 

εἰπεῖν αὐτῶν τῶν ἀγώνων, βουλόμενος ἡμῖν ἀποδοῦναι τί ἐστιν οὐσία. ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ γένος ἐστὶν αὕτη γενικώτατον, τῶν δὲ γενικωτάτων γενῶν, ὡς ἴσμεν, 
δρισμοὺς οὐχ ἔστιν ἀποδοῦναι, διότι πᾶς ὁρισμὸς ἐχ γένους xol διαφορῶν, 

εἰκότως δρισμῷ οὐχ ὑποβάλλει | τὴν φύσιν αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐξ ἰδίων αὐτὴν 60 
αραχτηρίζει: τὸ 1ὰρ ἴδιον εἰχών ἐστιν ὡς εἰπεῖν ὁρισμοῦ. ἀποδίδωσιν f D 

^ - * 3 id οὖν ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ μὴ ἐν ὑποχεὶμένῳ εἶναι. ἐπειδὴ OR τὸ ἴδιον χαὶ 
ΓΟ τὴ - μόνῳ χαὶ παντὶ βούλεται ἐφαρμόζειν, ζητήσωμεν τοῦ παρόντος ἰδίου 

εἰ πρόσεστιν αὐτῷ ταῦτα. ἀλλ᾽ εἰ μὲν μόνῃ T, οὐ μόνῃ ἐφαρμόζει, ἑτέρᾳ 
ϑεωρίᾳ φυλάξωμεν: εἰ 0b πάσῃ (xal) πῶς πάσῃ ἐφαρμόσει, ἐπὶ τῆς παρ- 

οὔσης ϑεωρίας ζητήσωμεν. λέγω τοίνυν ὅτι πάσαις ταῖς οὐσίαις ὑπάρχει, 

1 τῷ scripsi: τὸ M 1 6 addidi 17 συμβάλεσϑαι M 19. 20 

δεύτεραι --- συμβεβηχότα delevi 24 ἕν scripsi: ἑνὸς M 26 ἐχλίϑησαν M 

32 δὲ scripsi: ἤδη M 39 xal inserui an ἐφαρμόζει ? 
Comment, in Arist. XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. ὃ 

^ 

μὴ 
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e 4 , - ΄ ^ 
ὡς δηλώσομεν ix διαιρέσεως τοῦτον ἐχούσης τὸν τρόπον" ἣ οὐσία T, πρώτη 

"^ ^ , A e 14 

ἐστὶν ἢ δευτέρα. xal si μὲν πρώτη, οὔτε xaÜ' ὑποχειμένου ἐστὶν οὔτε ἐν 
, e 

ποχειμένῳ, ὡς ἐδίδαξεν ὃ φιλόσοφος. εἰ δὲ δευτέρα, xat ὑποχειμένου μέν c 

, E , ^ E ' Uu 

στιν, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ οὐχ ἔστιν. xai ἀμφότεραι αὗται χατὰ μὲν τὸ xad 

C^ (» τὴ 
, ^ , , e , , A ^ , , e , 

τοχειμένου xal οὐ x«i  Omoxstuévou διαφέρουσι, τὸ δὲ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ 
χοινὸν ἐν ἀμφοτέραις ἀναφαίνεται. εἰ οὖν ηδρέϑη χαὶ ἐν τῇ πρώτῃ xoi 
ἐν τῇ δευτέρα οὐσία τὸ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, δῆλον ἄρα ὅτι ἐν πάσῃ τῇ 
οὐσίᾳ ἔστι τὸ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ xal πάσης ἴδιόν ἐστι. χαὶ ὅτι uiv αἱ 
πρῶτα: οὐσίαι οὔχ εἰσιν ἐν ὑποχειμένῳ, πρόδηλον πᾶσι καϑέστηχεν. πολλοὶ 

10 ὃὲ τὰς δευτέρας οὐσίας ὑπολαμβάνουσιν εἶναι διὰ τὸ καϑ' ὑποχειμένου 
x iva αὐτάς. μηδὲν ἕτερον slvat νομίζοντες τὸ χαϑ' ὑποχειμένου παρὰ τὸ 

ν ὑποχειμένῳ. ὅτι δὲ αἱ δεύτεραι οὐσία: οὔχ εἰσιν ἐν ὑποχειμένῳ ταῖς t 
, , Ὁ $ , , e - C d 5 I 

πρώταις οὐσίαις. δείξωμεν ἐχ πέντε χανόνων, ὧν ὃ πρῶτος τοιοῦτός ἐστιν" 
T 1 v 5 e , , ' ' , M ' Y 5 ΄ 

ὧν τὰ ἄτομα ἐν ὑποχειμένῳ. τούτων xal τὰ γένη xal τὰ εἴδη ἐν ὕποχει- 6lr 
ι8 μένῳ, xai πάλιν ὧν τὰ γένη xat τὰ εἴδη ἐν ὑποχειμένῳ, τούτων χαὶ -τὰ 

ἄτομα. αἱ δὲ πρῶται οὐσίαι οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ εἰσί. δῆλον ἄρα (ὅτι, 
οὐδὲ αἱ δεύτεραι ἐν ὑποχειμένῳ λέγονται, ἅτε δὴ εἴδη ὄντα xal γένη τῶν 

, 3 - 2 ^ Ras d ey E 3 ἍΝ R , e 5 /, 2 € 9 L4 πρώτων οὐσιῶν. εἰ δὲ τὰ εἴδη xal τὰ γένη ἐν ὑποχειμένῳ εἰσίν, εὑρεϑήσεται 
M 

TO 
ξ.-. εἰ 

.-" 
(ηυ ἢ ἄτομος οὐσία χαὶ v ν ὑποχειμένῳ, ὅπερ ἀδύνατον. δεύτερος κανών" 

ΟΣ ν τοῖς ἰδίοις ἀτόμοις ὡς ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν, 

(ων τ olov οὐδέποτε τὸ χρῶμα σώματι λευχῷ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ εὑρεϑείη; 
»" 0^ 1 »^ *, e , , - o v 

εἰ ὃς τὰ Ἰένη xal τὰ εἴδη ἐν ὑποχειμένῳ λέγεται, δῆλον ὅτι οὔχ εἰσιν ἐν 
^ CUN Ν » , , , εἶ M - δῷ» 29 y 

ἰδίοις ἀτόμοις διὰ τὸν εἰρημένον χανόνα. εἰ δὲ μὴ ἐν τοῖς ἰδίοις ἀτόμοις 
m. ΑἋ εἰσί, δῆλον ὅτι ἐν συμβεβηχόσι ὑπολείπεται εἶναι τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη. εἰ 

95 δὲ τοῦτο, στραφήσετα! ἢ τάξις xal ἔσται τὰ uiv συμβεβηχότα οὐχ ἐν ὑπο- 
χειμένῳ αἵ δὲ πρῶτα! οὐσίαι ἐν ὑποχειμένῳ, ὅπερ ἀδύνατον. τρίτος xavav* 

JU E] e , ΄ MAS , ^ » Al ^N , e , e 

τὰ ἐν ὑποχειμένῳ ὡς ἄλλη ἐστὶν ἐν ἄλλῳ, τὰ δὲ xaÜ' ὑποχειμένου ὡς 
er , - » [4 - 2 

ὅλον εἰς μέρη" oiov ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν τὸ λευχὸν ἐν σώματι, τοῦτ᾽ ἔστιν 
vs , MSS 3 ς , ἊΝ ε σ 2 ν f c 7 V4 
ἄλλο ἐν ἄλλῳ, χαῦ ὑποχειμένου ὃὲ ὡς ὅλον εἰς μέρη, οἷον ὡς λέγομεν 

30 τὰ γένη xal τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων χατηγορεῖσϑαι. εἰ οὖν at δεύτεραι 
, , e - ^ LÀ 

οὐσίαι ὡς ὅλον εἰς μέρη χατηγοροῦνται τῶν πρώτων οὐσιῶν xol οὐχ ὡς 
ἄλλο ἐν ἄλλῳ, δῆλον ὅτι xa ὑποχειμένου xai οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ εἰσίν. 
τέταρτος χανών: τὰ ἐν ὑποχειμένῳ οὐδέποτε συνωνύμως χατηγορεῖται, 

$4 42 ^ Ld , -^ e , "C , Ἂ Ad ' e ^ , a 

ἀλλ T, ὁμωνύμως T, ἑτερωνύμως 7, παρωνύμως" ἀλλὰ μὴν | at δεύτεραι 61v 
E. du - - .- 7 

35 οὐσίαι τῶν πρώτων συνωνύμως χατηγοροῦνται: δῆλον (ἄρας ὅτι οὐχ ἐν 
ὑποχειμένῳ εἰσίν. πέμπτος χανὼν χαὶ τελευταῖος: τὰ ἐν ὑποχειμένῳ ἣ 
-" , , ^ — 

ἐνεργείᾳ ἐστὶν χωριστὰ T, τῇ ἐπινοία" ἐνεργείᾳ μὲν ὡς xà χωριστὰ λέγομεν 
, , -—- *, 

συμβεβηχότα, (ἐπινοίᾳ δὲ ὡς τὰ ἀχώριστα συμβεβηχότα). εἰ οὖν αἱ δεύτεραι 
9 , ^ M - οὐσίαι wr, δύνανται χωρισϑῆναι τῶν πρώτων μήτε ἐνεργεία μήτε ἐπινοία, 

40 δῆλον ὅτι οὖχ εἰσιν ἐν ὑποχειμένῳ, ὡς μηδὲ χαϑ᾽ ἕνα τρόπον χωριζόμεναι, 

10 ὅτι inserui 21 σώματι scripsi: τῷ τι M 2 pr. τὰ seripsi: τῶν M 

35 ἄρα inserui (cf. v. 7) 98 ἐπινοίᾳ ---συμβεβηκότα inserui 
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ἀλλὰ μᾶλλον xaU' ὑποχειμένου αἱ δεύτερα: οὐσίαι λέγοιντο ἂν διχαίως. 
τοῦτο πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας εἰς ἐξέτασιν. 

(θεωρία (C.) 

ρ.811 Κοινὸν δὲ κατὰ πάσης οὐσίας τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. 

5 "A&tov ζητήσεως ὅτι πῶς ἴδιον οὐσίας προϑέμενος εἰπεῖν ὁ φιλόσοφος 
εἶπε χοινόν. xat φαμεν ὅτι xal χοινόν ἐστι xal ἴδιον: χοινὸν μὲν ὡς πρὸς 

NS .δ LÍ PN Χ e * ἣι Ὁ ^ - » b ' " ᾿" τὰ ὁμοειδῆ, ἴδιον δὲ ὡς πρὸς τὰ ἑτεροειδῇ oiov τὸ [τὶ] γελαστικχὸν χοινὸν 
μέν ἐστιν πάντων ἀνθρώπων, ἴδιον δέ ἐστι τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρὸς ἵππον 
xai βοῦν. 

10 p. 8121 Οὐχ ἴδιον δὲ οὐσίας τοῦτο, ἀλλὰ xal ἣ διαφορὰ τῶν μὴ 
ἐν ὑποχειμένῳ ἐστί: τὸ γὰρ πεζὸν xal τὸ δίπουν χαϑ᾽ ὕποχει- 
μένου μὲν λέγεται τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ οὐχ ἔστιν. 

᾿Αποδοὺς uiv ὁ φιλόσοφος τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας xal δείξας ὡς πάσῃ 
ἁρμόττει, οὐχ ἀρχεῖται τῷ πάσῃ ὑπάρχειν (οὐδὲ γὰρ τοῦτο χαὶ μόνον ἔχει 

ΝΙΝ E] * , * , A"Ee ^ , J 3 , , , - 
15 τὰ ἴδια, ἀλλὰ βούλεται μὴ μόνον παντὶ ὑπάοχειν, ἀλλὰ xal μόνῳ ἐχείνῳ οὗ 

ἔστιν ἴδιον), (ἀλλὰ διὰ τῶν παρό ζητεῖ εἰ μό ἢ οὐσία Od 0t ἔστιν ἴδιον), (ἀλλὰ ρόντων ζητεῖ εἰ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει τοῦτο, 
φημὶ δὴ τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι: ἐχ τούτου γὰρ μᾶλλον χαραχτηρίσει 
τὸ ἴδιον ἤπερ ix τοῦ πάσῃ | ὑπάρχειν. ἐνταῦϑα τοίνυν φησὶν ὡς οὐχ 62r 

ἔστι τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ ἴδιον τῆς οὐσίας, διότι χαὶ ταῖς διαφοραῖς ἐφαρ- 

20 μόττει" x«l γὰρ xal αἱ διαφοραὶ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ εἰσίν. ἀλλ᾽ ἐχ τούτου 
»Q* E ΄ ; ΄ e , , , NS , 

εὐθὺς ἀπορία τις ἀναχύπτει ἢ λέγουσα" τί φῇς, ὦ ᾿Αριστότ 
τὰς διαφορὰς οὐσίας εἶναι, ἐπειδὴ λέγεις μὴ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχειν ἴδιον 
τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι ἀλλὰ χαὶ ταῖς διαφοραῖς, ὡς τῶν διαφορῶν 

δηλονότι μὴ οὐσῶν οὐσιῶν; οὐχοῦν συνελόντα φάναι ai διαφοραὶ ἣ οὐσίαι 
εἰσὶν ἢ οὔχ εἰσιν οὐσίαι. εἰ μὲν οὖν οὐσίαι τετυχήχασιν οὖσαι, τίς f, 
χρεία τῆς τοιαύτης ἀντιδιαστολῆς; εἰ δὲ οὐχ οὐσίαι, ἐπειδὴ ὁρῶμεν τὰς 
τοιαύτας διαφορὰς μέρη τῶν οὐσιῶν οὔσας, εὑρεϑήσεται ἢ οὐσία οὐχ ἐξ 

λες; οὐχ οἴει 

tU οι 

οὐσιῶν ἀλλ᾽ ἐχ συμβεβηχότων συγχειμένη, ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλ᾽ ἐρεῖ ἴσως 
πρὸς ἡμᾶς τοὺς τὰ τοιαῦτα ἀποροῦντας 6 φιλόσοφος ὅτι δυνατὸν τὰς δια- 

80 φορὰς χαὶ οὐσίας ὑπάρχειν χαὶ μὴ εἶναι οὐσίας: οὐσίας μὲν γὰρ λέγομεν 
ταύτας, διότι ἁπλαῖ οὐσίαι εἰσίν, οὐχ οὐσίαι Of, διότι οὔχ εἰσιν σύνϑετοι, 
περὶ ὧν ἣ παροῦσα πραγματεία ζητεῖ. ὅϑεν χαὶ αὐτὸς δεδιὼς μή τις 

ὑπολάβοι τὰς διαφορὰς συμβεβηκότα ὑπάρχειν, προαναστέλλει τὴν xac 
αὐτοῦ φερομένην ἀπορίαν, δειχνὺς ὡς ai διαφοραὶ οὔχ εἰσι συμβεβηχότα, 

35 ἀλλ᾽ οὐσίαι, διὰ τὸ δεῖξαι ὅτι τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν οὐσίαι εἰσίν. 

1 λέγοιντο scripsi: λέγονται M 9 tit. inserui (cf. p. 65,25) 5 τὶ delevi 10 τοῦτο 

τῆς οὐσίας Arist. 11 δίππουν M 14 πάσῃ (alt. 1.) scripsi: πᾶσι M οὐδὲ] οὔτε M 

16 ἀλλὰ inserui 11 an χαραχτηρίζεταιῦ 18 πάσῃ coni. Vitelli: evan. M 19. 23 τὸ 

(ante u3)] «à M 21 οὐχ ἐξ collocavi: ἐξουχ (sic) M 89 δεδειὼς Μ 33 an ὑπολάβῃ 
δὰ 
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Mecà γοῦν τὸ πρῶτον ἴδιον ἐπὶ τὸ δεύτερον ἴδιον τῆς οὐσίας μετα- 
βαίνει λοιπὸν ὃ φιλόσοφος, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι. ὅϑεν 

d c [ἴδιόν ἐστ! τοῦτο. λέγω τοίνυν ὅτι οὐχ ἔστιν ἴδιον, 62v 
ἐπειδὴ ἐχπέφευγε τὰ προσόντα τῷ ἰδίῳ" πρόσεστι γὰρ τῷ ἰδίῳ, ὡς πολλάχις 

( ὑπάρχειν χαὶ μόνῳ. τούτῳ (0 ) οὐ πρόσεστι ταῦτα οὔτε 
γὰρ πάσῃ οὐσία. ὑπάρχει τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι οὔτε μὴν μόνῃ. ὅτι 

μὲν οὖν πάσῃ οὐχ ὑπάρχει, δῆλον ἐντεῦϑεν " εἰ γὰρ τὰς ἀτόμους xal πρώτας 
οὐσίας οὔ φαυεν χατηγορεῖσϑαι τὴν ἀρχήν, πῶς àv συνωνύμως χατηγο- 

ρεῖσϑαι ταῦτά φαμεν, ὅπου Ye μηδὲ χατηγοροῦνται τὸ σύνολον, ὡς εἰρή- 

10 xapsv; οὔτε δὲ μόνῃ ὑπάρχει, διότι xai ἐν συμβεβηχόσι ἐστὶ τὸ συνωνύμως 
Évvot γε χαὶ ταῖς διαφοραῖς ὑπάρχει τὸ συνωνύμως 

χατηγορεῖσϑαι. εἰ δὲ xal ταῖς διαφοραῖς x«i τοῖς συμβεβηχόσι, δῆλον ὅτι 

οὐχ ἔστι ἴδιον τῆς οὐσίας. ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν ἑτέρα τις ἡμῖν ἀναχύπτει ἀπορία, 

- v 

χατηγορεῖσϑαι. ἔτι 

ὅτι πῶς λέγεται συνωνύμως T, διαφορὰ χατηγορεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου, 

15 δεδειγμένου αὐτῷ ὅτι οὐ χατηγοροῦνται τῶν εἰδῶν, ὅτε ἐλέγομεν μὴ δύνασϑαι 
τὴν λογιχότητα χατηγορηϑῆναι τοῦ ἀνθρώπου. πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν 

i i i ΓΝ i 

auiy ὅτι τὸ συνώνυμον διττόν, ὡς ἐν τῇ ἀρχῇ μεμαϑήχαμεν: ἣ τὸ μετα- 
διδοῦν ὀνόματος χαὶ λόγου T, τὸ συμβαλλόμενον πρὸς τὸ εἶναι, τοῦτ᾽ ἔστι 
τὸ ἀναπληροῦν τὴν οὐσίαν τινός. οὕτω xal τὴν ψυχὴν τοῦ ἐμψύχου χατη- 

20 γορεῖσϑαι συνωνύμως φαμέν. ἄρα μὴ διότι τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος μετέχει 

2-ὉΘ 

A er ew λόν 5 9 ἃ my v PE. -— » ! P ! 2 UJ à z λέ , ἀξ 

χαὶ τοῦ λόγου; οὐδαμῶς" οὐτε γὰρ τὸ ἔμψυχον ψυχὴν dv χαλέσαιμέν ποτε, 

αλλ οὐδὲ μὴν τὸν ὁρισμὸν | τῆς ψυχῆς ἐπιδέξαιτο. ἀλλὰ τούτου χάριν 63r 
δ uA OL ra ΄ t εἰ τω , o z τὴν ψυχὴν τοῦ ἐμψύχου συνωνύμως χατηγορεῖσϑαί φαμεν, ὅτι συμβάλλεται 

* τῷ ἐμψύχῳ πρὸς τὸ εἶναι xoi ἀναπληροῖ τούτου τὴν οὐσίαν. Ψυχῆς γὰρ 
n2 σι uf οὔσης, πῶς ἂν ἔμψυχον εἶναί φαμεν; χατὰ τοῦτο τοίνυν τὸ σημαινό- 

usyoy x«l τὰς διαφορὰς συνωνύμως χατηγορεῖσϑαί φαμεν, οὐχ ὅτι μετα- 
διδόασιν ὀνόματος χαὶ λόγου, ἀλλ᾽ ὅτι συμβάλλονται πρὸς τὸ εἶναι xal τὴν 

οὐσίαν ἀναπληροῦσιν τοῦ ὑποχειμένου. 

Μετὰ ταῦτα λοιπὸν ἐπὶ τρίτον ἴδιον μεταβαίνει τῆς οὐσίας ὃ φιλόσοφος 

30 χαί φησιν ὅτι ἴδιόν ἐστὶν τῆς οὐσίας τὸ τόδε τι σημαίνειν" τὸ μὲν τὰρ 
τόδε ἐπὶ μεριχοῦ εἴληφεν, τὸ δὲ τί ἐπὶ πάσης οὐσίας" ἴσμεν γὰρ ὅτι τὸ 

οὐσίας ἐστὶν πρόσρημα xai ὅτι πάντα τὰ οὐσιωδῶς χατηγορούμενα ἐν τῷ 
τί ἐστι χατηγορεῖται. ἵνα οὖν πάσῃ οὐσίᾳ ἐφαρμύσῃ, εἴληφεν τὸ τόδε τι. 
ἀλλὰ διαφωνοῦσιν ἐνταῦϑα οἵ χορυφαῖοι τῶν φιλοσόφων, ᾿Αριστοτέλης χαὶ 
Πλάτων" 6 μὲν γὰρ ᾿Αριστοτέλης τὸ τόδε τι ἐπὶ μεριχοῦ πράγματος ἐπι- 
φέρει, τὸ OL τοιόνδε ἐπὶ τοῦ χαϑόλου" δύο γὰρ ταῦτά ἐστιν παραχείμενα 
τὸ τόδε xal τὸ τοιόνδε. 6 δὲ [Πλάτων οὐχ ὡς 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ τόδε 

ρει χαὶ τὸ τοιόνδε χαϑόλου, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν. οὐχοῦν ἵνα 

€ παρίδωμεν τοὺς χορυφαίους τῶν φιλοσόφων διαφωνοῦντας xal 

e οι 

^ , - - , 40 χινουνευσῃ στῆναι τὰ τῆς φιλοσοφίας, φέρε διαιτήσωμεν αὐτούς. ἰστέον 

2. τοῦτ᾽ ἔστι scripsi: VI fere litt. evan. M ὃ τούτῳ scripsi: τοῦτο M δ᾽ οὐ 

scripsi: οὐ (supra ser.) M 6 τὸ] τῶ M 15 δεδειγμένα M! ἐλέγομεν] spectat 

Isag. comm. 11 μεμαϑήκαμιεν] cf. v. 15 21. 22 χαλέσωμεν et ἐπιδέξηται M 
26. 27 μεταδίδωσιν M 40 χινδυνεύσει M an ἀναστῆναι 



et 

10 

τῷ ῶι 

90 
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οὖν ὅτι οὐδέτερος αὐτῶν διαμαρτάνει | τῆς ἀληϑείας- δυνατὸν γὰρ ἐπὶ 63" 

ἑχάστης οὐσίας, ἐπί τε τῆς μεριχῆς xol τῆς χαϑόλου, τὰ δύο παραλαμ.- 

βάνεσϑαι" εἰ γὰρ xal τῇ μεριχῇ οὐσίᾳ δείξομεν ἁρμόζον τὸ τόδε τι xai τὸ 

τοιόνδε χαὶ τῇ χαϑόλου τὸ τόδε τι xal τοιόνδε, δῆλον ὡς ἑχάτεροι συμ- 
φωνοῦσιν" τῇ μὲν γὰρ χαϑόλου οὐσίᾳ ἅρ μόττει τὸ τόδε τι ὡς ἀιδίῳ ὑπαρχούσῃ 

: 
xdi ἀεὶ ὡσαύτως ἐχούσῃ. τὸ δὲ ἐν ταύτῃ ἁρμόττει, ὅ 

εχτιχή. πάλιν δὲ τῇ μεριχῇ οὐσίᾳ τὸ τόδε τι ἁρμόζει i μιὰ οὔσῃ τῷ ἀριϑμῷ, 

τὸ δὲ τοιόνδε ὡς ποιχίλας ἐχούσῃ μεταβολάς. δέδειχτα! τοίνυν ὡς τοῦ 
piv Πλάτωνος ἐπιφέροντος τοῖς μεριχοῖς τὸ τοιόνδε τοῖς ὃὲ χαϑόλου τὸ 
τόδε, ᾿Αριστοτέλους ὃὲ τὸ ἀνάπαλιν τοῖς μὲν ὑεριχοῖς τὸ τόδε τοῖς (δὲν 
χαϑόλου τὸ τοιόνδε, οὐ διαφωνοῦσιν ἀλλὰ μᾶλλον συμφωνοῦσιν" ἐν γὰρ ταῖς 

τιπ λήϑους ἐστὶ περι- 

, , 2 , Ψ , , Ἁ , 5*3 32 5 

ἀμφοτέραις οὐσίαις ἀμφοτέρας λαμβάνομεν τὰς προσηγορίας. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

τὰ πράγματα. σημαίνονται αἱ ὃὲ φωναὶ σημαίνουσιν, ὡς ἴσμεν, ζητήσωμεν 

πῶς ᾿Δριστοτέλης ἐνταῦϑα τὴν οὐσίαν λέγει σημαίνειν χαίτοι πρᾶγμα ὑπάρ- 
- 

χουσαν. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι πολλάχις εἰρήχαμεν ὅτι ἐνταῦϑα περὶ p 
*, eo ΄ 5 9 e ex XN - 
χ ὅτι πράγματα ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ φωνῶν σημαινο- πραγμάτων διαλεγόμεθα οὐχ 

μένων. xai περὶ φωνῶν οὐχ ὅτι φωναὶ ἀλλ ὡς πράγματα σημαινουσῶν. 

ἐν δίμεῦαι δὲ χαὶ τὰς φωνὰς ἀναδέξασϑαι τὰ τῶν πραγμάτων ὡς διὰ τὴν 

πρὸς ἄλληλα σχέσιν xai τὰ πράγματα δμοίως τὰ τῶν φωνῶν: διότι μὲν 

(&p αἱ φωναὶ | τὰ τῶν πραγμάτων ἀναδέχονται, ἐροῦμεν ὅτι Σωχράτης 64r 
΄ * e - — - ΄ ΄ “» ue - , 

τρέχει, οὐχ ὡς τῆς φωνῆς τῆς τρισυλλάβου τρεχούσης, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ πραγ- 

watos τοῦ σημαινομένου ὑπὸ τῆς φωνῇς, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς οὐσίας Σωχράτους. 
ἔστι ὃὲ ὅτι xal τὰ πράγματα (τὰ) τῶν φωνῶν ἀναδέχονται, ὥσπερ ἐνταῦϑά 

3 ΄ ε - - ΄ 
φησιν ὁ Ἀριστοτέλης τὴν οὐσίαν σημαίνειν, οὐχ ὡς αὐτοῦ τοῦ πράγματος 

σημαίνοντος, ἀλλὰ τὴν ὀνομασίαν δηλονότι τοῦ πράγματος αὐτῆς τῆς οὐσίας 

σημαινούσης. dpa οὖν δεχόμεϑα τοῦτο ὡς ἴδιον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τόδε τι: 
φαμὲν ὅτι οὔ" μόνῃ μὲν γὰρ ὑπάρχει, οὐ πάσῃ δέ, διότι χατὰ ᾿Αριστοτέλη 
ταῖς χαϑόλου οὐσίαις οὐχ ὑπάρχει: οὔτε γὰρ αὐτὸ χαϑ᾽ ξαυτὸ τὸ τόδε 

, m , ) 5 εἰ ' , PRA o Ww 

παραλαμβανόμενον ἴδιον, ἀλλ΄. οὐδὲ τὰ προειρημένα ἕτερα δύο. ἀλλὰ συυ- 
E] 

μίξαντες τὸ δεύτερον xai τὸ τρίτον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑα! 

χαὶ τὸ τόδε τι σημαίνειν, ὡς ἴδιον ἀποδώσομεν τῆς οὐσίας, λέγοντες ὅτι 

ἴδιόν ἐστι τῆς οὐσίας τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι τῶν τόδε τι σημαινόντων. 
ἀλλ ἐπειδὴ ταῦτα τὰ δύο διορθώσεως τετύγηχεν, dpa xai τῷ πρώτῳ 

ἔχομεν ἐπιϑεῖναι διόρϑωσιν T, 00, ἀλλὰ ἀδιόρϑωτον αὐτὸ χαταλείπομεν, 
λέγω δὴ τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι; λέγομεν τοίνυν ὅτι τοῦτο εἴληπται, οὐχ 

ἵνα μάϑωμεν δι᾽ αὐτοῦ τί (ἔστιν, ἀλλὰ τί) οὐχ ἔστι. 
Καὶ ἐπειδὴ τοῦτο χαλῶς ἡμῖν διήρϑρωται, φέρε χατὰ τὸ συνεχὲς 

βαδίζοντες χωρήσωμεν ἐπὶ τὴν τάξιν τῶν ἰδίων, ζητοῦντες πῶς xal ποίᾳ | 

τάξει χεχρημένος ταῦτα παραδέδωχεν ὁ φιλόσοφος. πρῶτον τοίνυν εἶπεν 64v 
τὸ υἢ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. εἰχότως: ἐπειδὴ γὰρ τὸν ὁρισμὸν ἀποδοὺς 

*, , ^ μι AJ , MI *4'N 

τῆς οὐσίας ἐν ἐχείνῳ ἐμνήσϑη τούτου τοῦ ἰδίου, ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ ἀνηχόους 

5 ̓ὑπαρχούσει " 10 ἀριστοτέλους scripsi: ἀριστοτέλης M alt. δὲ inserui 

13 ἴσμεν] ef. p. 41,25 23 τὰ addidi 21 ἀριστοτέλη scripsi: ἀριστοτέλους M 

35 τὸ] τῶ M 36 ἔστιν .---τί inserui 40 τὸ] τῶ M 
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ἡμᾶς τούτου χαταλείπῃ, Oxatov ὠήϑη τοῦ μνημονευϑέντος ποιήσασϑαι τὴν 

διδασχαλίαν παραχρῆμα. ἵνα Bx γνωριμωτέρων ὀφϑείη ix ϑυρῶν ὁ λόγος 
ὃ περὶ τῆς οὐσίας. μετὰ δὲ τοῦτο δεύτερον ἴδιον ἐδίδαξεν τὸ συνωνύμως 

πάρχον τῷ πρώτῳ τὰ δύο γὰρ διὰ τὴν αὐτὴν 
αἰτίαν οὐ δεχόμεϑα, διότι μὴ μόναις ὑπάρχουσι ταῖς οὐσίαις ἀλλὰ χαὶ ταῖς 
^ διαφοραῖς, λοιπῶν οὖν τεσσάρων ὄντων ἰδίων, ἑνὸς μὲν τοῦ τόδε τι, ἑτέρων 

bl P. 
ξ 

€ 
Ὁ χατηγορεῖσϑαι, τὸ συγγενὲς 

[51] 

^N - PEZ , - - - , 3, 0r * - EY 
δὲ τριῶν μελλόντων λέγεσϑαι, τῶν τριῶν τοῦτο προέταξεν εἰχότως" ἐχεῖνα μὲν 
γὰρ ἀπὸ τῶν πραγμάτων παρείληπται, τοῦτο δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος. ἐπειδὴ 
οὖν σαφέστερα τὰ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος ἥπερ τὰ ἀπὸ τῶν πραγμάτων, τούτου 

10 χάριν ἐν τῇ διδασχαλίᾳ τὰ σαφέστερα τῶν μὴ οὕτως ἐχόντων mpoécate. 
“Ὁ , ^ , , 

τοῦτο πέρας τῆς παρούσης ϑεωρίας. 

(θεωρία tx.) 

p.3a21 Οὐχ ἴδιον δὲ οὐσίᾳ τοῦτο, ἀλλὰ xai $ διαφορά, xai τὰ 

ἑξῆς. 

*, ^N es rni e , NC AN ^ πὰ * WO y ε , 

15 Amnoüobc ἡμῖν ὁ φιλόσοφος τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας, τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ 
εἶναι, χαὶ δείξας ὡς πάσῃ οὐσίᾳ ἁρμόττει, ἐπειδὴ τὸ ἴδιον βούλεται μὴ 

, ^ Ar d e χλλὸ M , 5 ΄ To» Y. , κα ^N μόνον παντὶ ἐφαρμόζειν, ἀλλὰ xai μόνῳ ἐχείνῳ ob ἐστιν ἴδιον, ἐξ οὗ xal 
υᾶλλον χαραχτηρίζεται. δείχνυσιν ὡς τὸ μὴ | ἐν ὑποχειμένῳ πάσῃ μὲν 65 
οὐσίᾳ ὑπάρχει, οὐ μόνῃ, δέ: xal γὰρ χαὶ at διαφοραὶ τῶν μὴ ἐν ὕπο- 

90 χειμένῳ εἰσίν. 

p.34299 Τὸ γὰρ πεζὸν xai τὸ δίπουν, xai τὰ ἑξῆς. 

, ; - CD UJ τι [ed , ) Ὰ x M [d , - 

Προσϑετέον ἐνταῦϑα ᾿ τὸ μὴ ἐν Omoxetgévo* τὸ μὲν γὰρ ὅλως εἰπεῖν 

t τὸ δίπουν οὐχ ἔστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἀδύνατον: ἐν τούτῳ γὰρ ἔστιν, τ 
οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ μέν, ἀλλ ὡς xa. ὑποχειμένου τούτου χατηγορούμενον. 

25 p. 3499. Μὴ ταραττέτω δὲ ἡμᾶς τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν ἕως τοῦ τὰ 

ὡς μέρη ὑπάρχοντα ἔν τινι. 

Ὃ ἐλέγομεν ἐν τῇ ϑεωρία, [ὅτι] τὰς διαφορὰς ἀντιδιέστειλεν ταῖς οὐσίαις 
διαφοραὶ μέρη τῶν οὐσιῶν εἰσι, 

δεδιὼς wj τις τὰς διαφορὰς ὑποπτεύσῃ μὴ εἶναι οὐσίας, νῦν βούλεται δεῖξαι 

ὅτι τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν οὐσίαι εἰσίν. οὐχ αὐτόϑεν δὲ περὶ τούτου δια- 

c^ μὴ οὐσίας ὑπαρχούσας. ἐπεὶ οὖν α 

M ^ ΄ M ; [4 - 

μέρη εἰσὶ τῆς οὐσίας xal ἐν ὑποχειμένῳ εἰσὶ τοῖς ὅλοις, οὔχ εἰσι συμβεβη- 
, e b , , — ^ 

χότα. ἢ δὲ ἀπορία τοιαύτη ἐστίν" εἰ τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν ἐν ὑποχειμένῳ 

6 λοιπὸν M 6. 7 ἑτέρων δὲ τριῶν μελλόντων] ἕτερα δὲ τρία μέλλοντα M 
12 tit. inserui 13 seribas οὐσίας: τοῦτο τῆς οὐσίας Arist. (cf. p. 07,10) 

26 ὑπάρχοντος M 21 ἔλέγομεν] p. 67,20 ὅτι delevi 29 δεδειώς M 
92 οὔκ εἰσι--- ὅλοις in mrg. suppl. M 
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M - o ' V , e , , J v , - 

εἰσὶ τοῖς ὅλοις, τὰ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ συμβεβηχότα, τὰ ἄρα μέρη τῶν 

οὐσιῶν συμβεβηχότα ἐσίν. ἣ λύσις διττή" πρώτη μὲν ὅτι τὸ ἔν τινι πολλαχῶς 
λέγεται" πᾶν μὲν γὰρ συμβεβηχὸς ἔν τινι, οὐ πᾶν δὲ ἔν τινι συμβεβηχός. 
(δευτέρα δὲν ὅτι ὃ δρισμὸς τῶν συμβεβηκότων οὐχ ὡς μέρος ἐβούλετο τὸ ἐν 

ὑποχειμένῳ εἶναι τοῦ ὑποχειμένου, ἐνταῦϑα δὲ αὐτόχρημα τὰ μέρη τῆς οὐσίας οι 

εἰλήφαμεν: ὁ γὰρ λόγος περὶ τοῦ ὡς ὅλου εἰς μέρη χατηγορουμένου ἐστίν. 

Ρ. 8188 “Ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις 
συνωνύμως à 

᾿Ελέγομεν ὅτι τὸ ἴδιον βούλεται xol μόνῳ χαὶ παντὶ ἐφαρμόζειν. τὸ 

10 μὲν οὖν | ἴδιον τῆς οὐσίας, ὅπερ ἀποδέδωχεν 6 φιλόσοφος, τοῦτό ἐστι τὸ 65v 
' $ [4 , , ' € , — » , 5 , , 

wj ἐν ὑποχειμένῳ, πάσῃ piv ὑπάοχει τῇ οὐσίᾳ, οὐ μέντοι qs μόνῃ. 
βούλεται δὲ τὸ ἴδιον χαραχτηρίζεσϑαι ἐχ τοῦ μόνῳ ὑπάρχειν. ἥπερ ἐχ τοῦ 
παντί: τὸ μὲν qàp πᾶσιν ὑπάρχον χοινόν ἐστιν μᾶλλον T, ἴδιον, τὸ δὲ μόνῳ 
ὮΝ ^M Pd , 977 E M , - , hi - 

ἴδιον μᾶλλον ἥπερ xotóv. εἰχύτως βουληϑεὶς ἐχ τοῦ μόνῳ τὸ πρῶτον 
15 ἴδιον χαραχτηρίσαι χαὶ μὴ εὑρηχὼς τοῦτο, διότι xal ταῖς διαφοραῖς ὑπάρχει, 

οὐχ ἔφησεν αὐτὸ χυρίως ἴδιον εἶναι. ὅτι δὲ πάσαις οὐσίαις ὑπάρχει τὸ μὴ ἐν 
ὑποχειμένῳ εἶναι, δηλοῖ αὐτὸς λέγων χοινὸν δὲ πάσης οὐσίας τὸ um 
ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. ὅτι δὲ οὐ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ἥρμοττε, δηλοῖ αὐτὸς 
λέγων οὐχ ἴδιον δὲ οὐσίας τοῦτο. μετὰ γοῦν τὸ πρῶτον ἴδιον ἐπὶ τὸ 

20 δεύτερον μεταβέβηχε, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι. χαὶ ἐ 
εὑρίσχει τοῦτο μήτε πάσαις ἁρμόττον μήτε μόναις, οὔτε χοινὸν αὐτὸ λέγει 
οὔτε ἴδιον, ἀλλὰ μόνον φησὶν ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις. ἐξ αὐτῶν δὲ 
τῶν ϑυρῶν ἐχάχισεν τοῦτο, προσϑεὶς τὸν χαί σύνδεσμον: ὃ γὰρ xat 
» , 5» b - - f , * ' EA S E C e , ἐναντίος ἐστὶ τῇ τοῦ ἰδίου φύσει" εἰ γὰρ ἴδιον, oüxétt xal ἄλλοις ἁρυύσει. 

Zt ORE OE ξ΄ / * , El 
25 εἰ δὲ ἄλλοις ἁρμόζει, xal xowóv ἐστιν. 

p.3»10 [Πᾶσα δὲ o τι σημαίνειν ἕως τοῦ χαὶ ἕν ὃς 

ἀριϑμῷ τὸ δηλούμενον. 

Μετὰ τὸ δεύτερον ἴδιον τῆς οὐσίας ἐπὶ τὸ τρίτον ἴδιον μετέρχεται χαί 
φήσιν ἴδιον εἶναι τῆς οὐσίας τὸ τόδε τι σημαίνειν. χαὶ τί μὲν ἀντίχειται 

30 τῷ τόδε τι χαὶ πῶς δοχοῦσι διαφωνεῖν Πλάτων τε xol ᾿Αριστοτέλης, διεξήλ- 

ϑαμεν ἐν τῇ ϑεωρία. ὃ δὲ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας βούλεται σημᾶναι, 
τοιοῦτόν ἐστιν: φησὶν | ὅτι πᾶσα οὐσία τόδε τι σημαίνει. χαὶ ὅτι μὲν 66r 

μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει, πρόδηλον. χατὰ δὲ ᾿Αριστοτέλη οὐ πάσαις" ἐπὶ 
Ἰὰρ τῶν μεριχῶν χαὶ μόνον τὸ τόδε τι λέγει, οὐχέτι δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν χαϑόλου, 

35 ἀλλὰ ποιόν τι. εἰχότως δὲ τόδε τι (τῇ) μεριχῇ xal μόνῃ οὐσίᾳ ἁρμόττει" τὸ 
μὲν q&p τόδε μεριχοῦ ὡρισμένου ἐστὶ δηλωτιχόν, τὸ δὲ τί, ὡς ἤδη, πολλάχις 

ὃ δευτέρα δὲ inserui 9 ἐλέγομεν] p. 10,16 12. 13 ἐκ τοῦ παντί refecit M* 
13 ὑπάρχον scripsi: ὑπάρχει M 14 an εἰχόύτως (dpa)? 11 κατὰ πάσης Arist. 

19 τοῦτο τῆς οὖσ. Arist. 21 εὑρήσχει M ἁρμόττων Ν 24 γὰρ scripsi: δὲ M 

30 τῷ] τὸ M διεξήλθαμεν)] cf. p. 68,94 35 τῇ inserui 26 ὁρισμένου M 
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εἰρήχαμεν, οὐσίας ἐστὶν πρόσρημα. βούλεται γοῦν εἰπεῖν ὅτι πᾶσα οὐσία 
τὸ τόδε τι σημαίνει. χαὶ ὅτι μὲν T, μεριχὴ οὐσία. τόδε τι σημαίνει, ἀναμ- 

» b Ὁ 

φισβήτητόν ἐστι χαὶ ἀληϑές, ὡς ἐδείξαμεν. αἱ δὲ δεύτεραι οὐσίαι οὐ τόδε 
; * 1 * ΄ ᾿ ' DÀ ' ^ 9. 

τι σημαίνουσιν, ἀλλὰ τὸ ποιόν τι", φησὶν γὰρ ὅτι εἰ xai τῷ ὀνόματι 
* 

5 φαίνονται τὸ τόδε ct σημαίνουσαι, ἀλλ᾽ οὖν οὐχ ἔστιν ἀληϑές, διότι μὴ 

χαὶ τῷ σημαινομένῳ τὰ αὐτὰ δηλοῦσι": ταύτας γὰρ ὀνομάζομεν Evi; χεχρη- 
ufvot τῇ φωνῇ, οὐχέτι Oi χαὶ τῷ σημαινομένῳ ἕν εἰσι, διότι πλήϑους 

εἰσὶν περιεχτιχαί, σχόπει δὲ πῶς τεχνιχῶς ὃ φιλόσοφος ὧν χαὶ ἀχριβὴς 

προσέϑηχεν τὸ δοχεῖ' εἰπὼν γὰρ ὅτι πάσῃ οὐσίᾳ ἁρμόττει τὸ τόδε τι 
^ » 

D 

10 σημαίνειν, ὡς αὐτὸς ἑαυτοῦ λαμβανόμενος ἐπήγαγεν τὸ δοχεῖ, τοῦτ᾽ ἔστι xai 

ταῖς πρώταις ἁρμόττει τὸ τόδε τι σημαίνειν xai ταῖς δευτέραις: δοχεῖ δὲ 
, 

εἶπεν, διότι τῇ φωνῇ μόνῃ τῶν δευτέρων οὐσιῶν ἁρμόττει, οὐχέτι δὲ καὶ 
- , , 

τῷ σημαινομξνῳῷ. 

“» e 
p.3»18 Θὺχ ἁπλῶς δὲ ποιόν τι σημαίνει, ὥσπερ τὸ λευχόν. 

M 15 Εἰρηχὼς 6 φιλόσοφος ὅτι at piv μεριχαὶ οὐσίαι τὸ τόδε τι σημαί- 
νουσιν, αἵ OE δεύτεραι οὐσίαι οὐχέτι τὸ τόδε τι ἀλλὰ ποιόν τι, ἐπειδὴ 

ποιόν τί ἐστιν ἐν τοῖς συυβεβηχόσιν, ἐπήγαγεν λέγων ὅτι οὐχ ἁπλῶς ποιόν 
, T Q- Ὁ 5 , 3 ' W hi 5 , , 2 bI M 

τι σημαίνουσιν αἱ δεύτεραι οὐσίαι, ἀλλὰ | τὸ ἐν οὐσίαις ποιόν" ἐν μὲν γὰρ 66v 

τοῖς συμβεβηχόσιν ἕν ποιὸν δηλοῖ τὸ συμβεβηχός, ἐν δὲ ταῖς οὐσίαις οὐχέτι 

20 μία οὐσία ὑπὸ τοῦ ποιοῦ δηλοῦται, ἀλλὰ xat εἰδιχὴ οὐσία χαὶ γενιχή, xal 
εἰδιχὴ μὲν f, τοῦ εἴδους γενικὴ δὲ ἢ τοῦ γένους. ἐπιφέρει δὲ λέγων ὅτι 
*, T -T 2 Ld e? F4 a. e M - - , e Lo d » - 

ἀνωτέρω οὗτος ὁ εἰρημένος δρισμὸς μᾶλλον τοῖς γένεσιν ἁρμόζει ἤπερ τοῖς 
ES - v ΄ - “ Ὅν τὰν ' - 

εἴδεσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ ταῦτα λέγων ὅτι αἱ δεύτεραι εἰ xal φωνῇ τὸ τόδε 
τι σημαίνουσιν, ἀλλ᾿ οὖν πλήϑους εἰσὶν xsptexttxal xal οὐχέτι (ἕν) σημαί- 

τῷ οι νουσιν. πρόδηλον δὲ ὅτι τὸ γένος, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ζῷον, πλήϑους ἐστὶν 

περιεχτιχὸν ἥπερ τὸ εἶδος. 

οὐσίαις χαὶ τὸ μηδὲν αὐταῖς ε 
τ σίᾳ τί ἂν εἴη ἐναντίον: οἷον τᾷ 
SC , * , , , , $5 - , , - D 
ἀνθρώπῳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. οὐδὲ τῷ ἀνθρώπῳ 7, τῷ Coo 

80 οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. 

Μετὰ τὴν διδασχαλίαν τῶν πρώτων ἰδίων, ἅπερ ἦν τὸ μὴ ἐν ὑποχει- 
μένῳ, τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι, τὸ τόδε τι σημαίνειν, μεταβέβηχε 
λοιπὸν ὃ φιλόσοφος ἐπὶ τὰ ἕτερα ἴδια τῆς οὐσίας, τρία χαὶ αὐτὰ ὑπάρχοντα 
τὸν ἀριϑμόν, τό τε μὴ ἔχειν ἐναντίον xal τὸ μὴ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον 

1 εἰρήχαμεν] p. 68,31 11 σημάίνει M 14 ποιόν τι ex parte oblitt. M 

19 an τὸ ποιὸν δηλοῖ ἕν συμβ.ῦ 20 τοῦ ποιοῦ scripsi: τὸ ποιὸν M 22 ἀνωτ. 

ante εἰρημ. transponas (ef. v. 2) ἁρμόζειν M 24 ἕν inserui 25 πλήϑους] 

scribas πλείονος πλήϑους 21 ἐναντ. εἶναι coll. Arist. (cf. p. 76,24) 28. 29 post 

τινὶ dv)p. add. x«l τῷ τινὶ ζῴῳ οἱ post οὐδὲν add. γὰρ Arist. 29 οὐδέ γε Arist. (cf. 

p. 76,25) 92 ante συνων. additum μὴ del. M 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 90 24] 13 

xai ἧττον, τὸ ἕν xal ταὐτὸ τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν. ταῦτα 
δὲ ἔχουσί τινα συγγένειαν πρὸς ἄλληλα. τὸ μὲν τέταρτον τῷ ἕχτῳ, διότι ἐν 
τοῖς ἀμφοτέροις μνήμη ἐστὶ τῶν ἐναντίων, τὸ δὲ πέμπτον, διότι ἔχει τὸ μᾶλλον 

ὰ ἐναν- wr c Y ' A NE τς - M Ww Ὁ , e ^N 

xal ἧττον" ὅπου δὲ τὸ μᾶλλον xai fjtzov, ἐχεῖ χαὶ τὰ ἐναντία, ὅπου ὃξ τ 
ἕτερον, ἐνταῦϑα χαὶ τὸ ἕτερον Ξ 
7 

, 
I3 
lI 

[51] 

, 2 M N b! - ' p τς, Lr. 

τία, ἐχεὶ xal τὸ μᾶλλον xal ἧττον, xal Om00 

ἀπέστη. ὅτι δὲ πολλὴν συγγένειαν ἔχει τὸ πέμπτον πρὸς τὰ ἄλλα, δηλοῖ ὁ 
? , bj M , » , , 9 ^ 5 - * Ἂς - 

Ἀριστοτέλης, τὸ μὲν τέταρτον | ἴδιον ἐπιχρίνας χαὶ εἰπὼν ἀχριβῶς μὴ εἶναι 67 
^ ξ τοῦτο ἴδιον, τὸ δὲ πέμπτον μήτε ἐπιχρίνας μήτε ποιησάμενας λόγον τούτου 

ὡς συννοουμένου τῷ τετάρτῳ" δῆλον ὅτι χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὸ uiv μᾶλλον 

10 xal ἧττον ὁδοί εἰσιν ἐπὶ τὰ ἐναντία, τὰ δὲ ἐναντία πέρατα, συγγενῶς δὲ 

ἔχει τὰ πέρατα ταῖς ὁδοῖς. ἢ οὖν διὰ τοῦτο οὐχ ἐπέχρινε τὸ πέμπτον 
ΜᾺ , , "^ 0 - 5 ΄ Ων ἤν C LORI; * ΄ αὐ 5 

ἴδιον ὁ φιλόσοφος, ἢ ὅτι πολλῆς εὐφημίας τὸ ἔχτον ἀξιώσας ἐχάχισεν ὁἡλον- 

ότι τὸ πέμπτον. οὐ μάχεται δὲ τὸ τέταρτον. τῷ ἔχτῳ, εἴ γε τὸ μὲν 
τέταρτον λέγει μὴ ἔχειν ἐναντία τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ ἕχτον ἐπιδέχεσθαι τὰ 

15 ἐναντία: ἄλλο γάρ ἐστι τὸ ἔχειν ἐναντία wal ἄλλο τὸ ἐπιδέχεσθαι τὰ ἐναντία. 

A 

M xai ταῦτα μὲν χοινῇ περὶ τῶν τριῶν ἰδίων. φέρε δὲ ἕν ἕχαστον αὐτῶν 

ἐξετάσωμεν. 
Τέταρτον ἴδιον τοίνυν φησὶ τῆς οὐσίας τὸ μὴ ἔχειν τι ἐναντίον. ἐπειδὴ 

δὲ τὸ ἴδιον, ὡς πολλάχις εἰρήχαμεν, χαὶ παντὶ βούλεται ἁρμόττειν χαὶ 

20 μόνῳ, βούλονταί τινες μὴ πάσῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχειν τοῦτο ἴδιον, ἀλλὰ προσ- 

φέρουσιν ἡμῖν δύο τινὰς ἀπορίας, ὧν ἣ πρώτη τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" 
ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς, φασίν, αὐτὸς 6 ᾿Αριστοτέλης εἶπε τὸ 
πῦρ τῷ ὕδατι ἐναντίον εἶναι xai τὸν ἀέρα τῇ γῇ. καίτοι 1ε ταῦτα οὐσίαι 
εἰσίν. πῶς οὖν λέγει τῇ οὐσίᾳ μηδὲν ἐναντίον εἶναι; ταύτην τὴν ἀπορίαν 

25 τριχῶς ἐπιλυόμεϑα, πρῶτον μὲν λέγοντες ὅτι ταῦτα οὔχ εἰσιν ἐναντία 
χαϑ᾽ ἕαυτά: οὔτε γὰρ χαϑὰ σώματά εἰσιν ἐναντία οὔτε χαϑὰ ὕλη, 

ἐπεὶ εὑρεϑήσεται αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐναντίον, ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλ᾽ ἐναντία ταῦτα 

λέγομεν εἶναι χατὰ τὰς ποιότητας χαὶ uóvov. εἰ δὲ αἱ ποιότητες ὡς ἐν 

σώμασιν οὖσαι συμβεβηχότα εἰσίν, οὐδὲν ἀπειχὸς ἐν συμ]βεβηχόσι τὴν ἐναν- ὑτν 
30 τίωσιν εἶναι xai οὐχ ἐν οὐσίαις. δευτέρα ἐπίλυσις: τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ 

πυρὶ καὶ τὸ ψυχρὸν τὸ ἐν τῷ ὕδατι τί βούλεσϑε εἶναι. συμβεβηχὸς T, 

οὐσίαν; ἀλλ᾽ 
, »v ^ συμβεβηκός, ἔχω τὸ ζητούμενον, ὅτι οὐχ ἐν οὐσίαις μβεβηχός, ἔχω τὸ ζητούμενον, ὅτι οὐχ ἐν οὐσίαις [0] c [0] x 

$ ἐναντίωσις: ἡμεῖς γὰρ ἴδιον ἀπεδώχαμεν τῆς οὐσίας τὸ μηδὲν ἔχειν 
ἐναντίον. εἰ O& οὐσία ἐστί, δῆλον ὅτι ἁπλῆ ἐστι ὡς ῳέρος οὖσα τοῦ 

35 ὅλου ϑερμοῦ" εἰ δὲ ἁπλῇ χαϑέστηχεν, ἡμεῖς περὶ τῶν ἁπλῶν οὐ διαλεγό- 
μεϑα οὐσιῶν ἐνταῦϑα, ἀλλὰ περὶ τῆς συνθέτου, διότι xal τὰς διαφορὰς 

εἰρήχαμεν ἐνταῦϑα μὴ εἶναι οὐσίας. τρίτη ἐπίλυσις- εἰ τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν 
τῷ πυρὶ χαὶ τὸ ψυχρὸν τὸ ἐν τῷ ὕδατι ἐναντία εἰσίν, ἐπειδὴ τὰ ἐναντία 

μάχεται περὶ ἕν ὑποχείμενον, ἵνα τὸ ἕτερον ἐξωϑῆσαν τὸ ἕτερον τὸ χοινὸν 

40 ὑποχείμενον ἴδιον ποιήσῃ, εὑρεϑήσεται ἄρα τὸ ψυχρὸν τὸ ἐν τῷ ὕδατι 

6 ἀπέστην M 21 ἡμᾶς M 29 Περὶ γεν. καὶ φϑορ.} cf. B ὃ p. 2302320 sq. 

24 τῇ οὐσία ex τὴν οὐσίαν corr. M 26 xa)? scripsi: καϑόλου M 30, 31 τό 

(ante ἐν) bis correxi: τῶ M 91 βούλεσϑαι M 40 ποιήσει M 



Ἴ4 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3524] 

μαχόμενον τῷ ϑερμῷ τῷ ἐν τῷ πυρί, ἵνα τὸ ὑποχείμενον τῆς ϑερμότητος 
γένηται τῆς ψυχρότητος, ὅπερ ἀδύνατον" οὐδέποτε γὰρ οὐδὲ τὸ πῦρ T πῦρ 
* ! , - $^ Ni C^ CO P] , 

ἐν Ψυχρότητι ϑεωροῦμεν οὐδὲ τὸ ὕδωρ ἡ ὕδωρ ἐν ϑερμότητι. 
Δευτέρα ἀπορία τὸ λογιχὸν x«i τὸ ἄλογον χαὶ τὸ ϑνητὸν χαὶ τὸ 

3 

ἀϑάνατον xol τὸ σῶμα καὶ τὸ ἀσώματον ἐναντία εἰσί, καίτοι γε οὐσίαι [51] 

ὄντα: πῶς οὖν φησι τῇ οὐσία μηδὲν εἶναι ἐναντίον; ταύτης πάλιν τῆς 
ἀπορίας δύο ἐπιλύσεις προβαλλόμεϑα, πρῶτον μὲν λέγοντες ὅτι oUx εἰσιν 

ἐναντία" τὰ γὰρ ἐναντία ἀλλήλων εἰσὶ φϑαρτιχά, ταῦτα δὲ οὐ μόνον ὅτι 68* 
οὔχ εἰσιν ἀλλήλων φϑαρτιχά, ἀλλὰ xal σωστιχὰ ἀλλήλων εἰσί" τὸ μὲν γὰρ 

10 ἄλογον ὑπὸ τοῦ λογιχοῦ σώζεται, τὸ δὲ ἀσώματον εἰ μὲν χεῖρον εἴη σώματος, 

σώζεται ὑπὸ τούτου ὡς τὰ συμβεβηκότα ἐν τῇ οὐσία ὄντα, οἷον τὸ λευχὸν 
τὸ ἐν Σωχράτει, εἰ δὲ τ εἴη σώματος, σώζει, ὅν τρόπον ἔχει ἐπὶ 
ψυχῆς χαὶ σώματος" αὕτη γὰρ χρείττων οὖσα τοῦ σώματος σώζει. δηλοῖ 

δὲ ὁ χωρισμὸς αὐτῆς διαλύων τὸ σῶμα εἰς τὸ μὴ ὄν, τὸ πῇ, μὴ [| 
15 δηλονότι. τὰ εἰρημένα ἄρα οὔχ εἰσιν ἐναντία. χαὶ ἄλλως" εἰ ἐναντία 

ἱ 
e ^o 5 ^ e , 5 , ὟΣ ' L4 , 3». 

ἁπλῶν οὐσιῶν, ὡς πολλάχις εἰρήχαμεν, ἐστὶν ὁ λόγος. ἄλλως τε χατα- 

*, , , o [4 ^ ^ e - *, , 4, ἐν e - ^ *, N 

εἰσίν, μεμαϑήχαμεν Ott αἱ διαφοραὶ ἁπλαῖ οὐσίαι εἰσίν: ἡμῖν ὃὲ οὐ περὶ 

σχευάσωμεν ὅτι ἢ οὐσία οὐχ ἔχει τὰ ἐναντία, λέγοντες οὕτως" τὰ μαχό- 
μενα περὶ ἕν ὑποχείμενον μάχονται: τὰ περὶ ἕν ὑποχείμενον μαχόμενα ἐν 

90 ὑποχειμένῳ εἰσίν: τὰ ἐν ὑποχειμένῳ ὄντα οὔχ εἰσιν οὐσίαι" τὰ μαχόμενα 
ἄρα οὔχ εἰσιν οὐσίαι. εἰ ὃξ τὰ ἐναντία μάχονται, τὰ δὲ μαχόμενα οὐχ 
εἰσὶν οὐσίαι, τὰ ἄρα ἐναντία οὔχ εἰσιν οὐσίαι. ὅτι δὲ τὰ μαχόμενα περὶ 
ὕλην μάχονται, δῆλον: οὐδέποτε γὰρ οὔτε ἐν νῷ fj τούτων μάχη ϑεωρεῖται 
οὔτε ἐν τῇ ψυχῇ οὔτε ἐν τῇ φύσει" ἐν μὲν γὰρ τῇ ψυχῇ σύνεστιν ἀλλή- 

25 λοις τὰ ἐναντία: σύνεστιν γὰρ ὃ λόγος τοῦ λευχοῦ τῷ λόγῳ τοῦ μέλανος. 
ὁμοίως xui ἢ φύσις βουλομένη ὀφθαλμὸν δημιουργῆσαι ἅμα προβάλλεται 

λόγον λευχοῦ χαὶ μέλανος. | ἐπεὶ οὖν ἐδείξαμεν μήτε ἐν νῷ μήτε ἐν ψυχῇ 68v 

wüte ἐν φύσει ὄντα τὰ μαχόμενα, δῆλον ὅτι περὶ ὕλην EXON 

Καὶ ταῦτα uiv περὶ τοῦ πάσῃ οὐσίᾳ ἁμόττειν τοῦτο τὸ ἴδιον. ζητήσωμεν 

30 ὃὲ εἰ μόνῃ" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ μᾶλλον χαραχτηριστιχὸν τοῦ ἰδίου. φαμὲν οὖν 
ὅτι οὐ μόνῃ ὑπάρχει τὸ μὴ ἔχειν ἐναντία, ἀλλὰ χαὶ τοῖς εἴδεσι τοῦ ποσοῦ 
τοῦτο ἴδιόν ἐστι. φασὶν οὖν τινες ὅτι οὐχ ἔστιν ἴδιον τοῦτο τῶν εἰδῶν 

τοῦ ποσοῦ" ἐχεῖνα μὲν γὰρ ἔχει, φασί, τὰ ἐναντία: ἑπτὰ γὰρ ὄντων τῶν 

εἰδῶν τοῦ ποσοῦ, σώματος. pope, ἐπιφανείας, χρόνου, τύπου, λόγου, 

35 ἀριϑμοῦ, ἕχαστον τούτων ἔχει τὰ ἐναντία: τὸ uiv σῶμα τὸ χοῦφον χαὶ τὴ 

βαρύ, ἢ ὃὲ ἐπιφάνεια τὸ τραχὺ xai τὸ λεῖον xal τὸ πλάτος xol τὸ μῆχος, 

$ δὲ γραμμὴ ἔχει τὸ εὐθὺ xal τὸ χαμπύλον, ὁ OE χρόνος τὴν ἡμέραν 

χαὶ τὴν νύχτα, τὸ ϑέρος χαὶ τὸν χειμῶνα, ὃ δὲ τόπος ἔχει τὸ ἄνω χαὶ 
τὸ χάτω, ὁ δὲ λόγος τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος, 6 δὲ ἀριϑμὸς τὸ ἄρτιον 

12 σωχράτης M 13 χρεῖττον M 14 τὸ πῇ---ὃηλ. eicias ἡ sc. ὄν intellegas 
ἁπλῶς 29 νῷ] ὦ M (ef. v. 27) 24 alt. ψυχῇ] φύσει (sed del. et ψυχῆ superscr.) M 
90, 32 φαμὲν οὖν et φασὶν οὖν τινες inter se permutanda sunt, ut scribatur φασὶν οὖν τινες 

ὅτι οὐ μόνῃ κτλ. φαμὲν οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν ἴδιον τοῦτο τῶν εἰδ. τ. ποσοῦ (cf. p. 75,2) 

90 τραχὺ λ15: βραχὺ M! 
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xol περιττόν. ἀλλὰ πρὸς τούτους ἡμεῖς φαμεν ὅτι ταῦτα οὐχ ἔχει ἐναντία, 
* Ἂ no 5 , iJ , , » , , M L4 5» , M 

ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιδέχονται τὰ ἐναντία: ἄλλο γάρ ἐστι τὸ ἔχειν ἐναντία xat 
M^ ^ , ^ ^ M e AJ ^ , ^" 3M 

ἄλλο τὸ ἐπιδέχεσθαι. χαὶ ταῦτα μὲν ἱκανὰ περὶ τούτου τοῦ ἰδίου. 
[IZ ^N »- 2 , , m. " 9 

ἔμπτον δὲ ἴδιον ἐπιφέρει λέγων τῆς οὐσίας τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι 
^ “- M X ν x J 3 , o 

τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον. ἀλλὰ ἀποροῦσιν Tjuiy εὐθέως λέγοντες ὅτι 
M - *, , 5 - e SN - - - 

x«i πῶς αὐτός φησιν ἀλλαχοῦ ὅτι τὸ πῦρ μᾶλλον ϑερμόν ἐστι τοῦ 

ἀέρος. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι εἰ χαὶ τὸ πῦρ ϑερμότερον τοῦ ἀέρος, οὐχ 
ἁπλῶς χαϑὸ πῦρ xal ἀήρ (xal γὰρ ὃ ἀὴρ | d; ἐστὶ ϑερυὸς χατὰ τὸ | ς τῦρ xat ἀήρ (xai γὰρ ὁ ἀὴρ | ἄχρως ἐστὶ Üspuoc χατὰ τὸ 6 

, 5 - *, AJ ^ - e - 3 Ὁ ^ - M οὖ ἣν" 

πρέπον αὐτῷ), ἀλλὰ χαϑὸ σῶμα ἁπλοῦν ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον xai τὸ ἥττον" 

ἢ γὰρ ϑερμότης ἐστὶν ἐν τοῖς σώμασι, συμβέβηχε [συμβεβηχός ἐστιν), ὡς 
εἰρήχαμεν. ἄλλως σημειωτέον τοῦ wj ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον 

τὴν οὐσίαν ὅτι πᾶν ἧττον μᾶλλον γινόμενον οὐ φϑείρει τὴν οὐσίαν, ἣ ἔχει 
^ , ΕΣ εν» ^ -^ , , , 5 Δ - τὸ πρότερον, οἷον ὁ ἄνϑρωπος λευχὸς ὧν εἰ λευχότερος γένηται, οὐδὲν ἧττον 

ἄνθρωπος μένει, τὸ δὲ ἐν τῷ ἀέρι μᾶλλον ϑερμὸν γιγνόμενον xal μειού- ρ μένει, τὸ ἐν τῷ ἀέρι p ερμὸν γιγνόι υξιού 
b 

p&voy τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ πυρὶ φϑείρει τὸ ὑποχείμενον, δηλονότι τὸν ἀέρα. 

διότι εἶπεν εἰ παραπλησία γένηται ἢ ϑερυότης ἢ ἐν τῷ ἀέρι τῇ ἐν τῷ 
πυρί, οὐχέτι μένει ἀήρ. xal τούτου χάριν φϑείρεσϑαι δοχεῖ xal μηχέτι 

εἶναι, ὅπερ ἦν πρὸ τοῦ ἐπιδέξασϑαι τὸ μᾶλλον. δῆλον οὖν ἐντεῦϑεν ὅτι 

οὐχ αὐτὸς Ó ἀὴρ x«i τὸ πῦρ ἐπιδέχεται τὸ υἀᾶλλον xai τὸ ἧττον, ἀλλὰ τὰ 

σώματα τὰ ὑποχείμενα τούτοις. 

“Ἕχτον xal τελευταῖαν ἴδιον ἀποδίδωσιν 6 φιλόσοφος τῆς οὐσίας τὸ ὃ 
χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ ὑπάρχον τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν. ἀνάγχη ὃ 
πάλιν ἐπὶ τούτοις ὁμοίως τὰ παρεπόμενα τοῖς ἰδίοις ζητεῖν, τοῦτ᾽ ἔστιν 
εἰ πάσῃ ὑπάρχει xal μόνῃ T, οὔ. ἀλλ᾿ εὐθὺς ἀποροῦσί τινες λέγοντες ὅτι 
οὐ πάσῃ ὑπάρχει" τῶν γὰρ δευτέρων οὐσιῶν οὐχ ἔστιν ἴδιον, χαϑὸ μὴ ἕν 

ἐστι τῷ ἀριϑμῷᾷ. ταύτην δὲ τὴν ἀπορίαν xal τὴν ταύτης ἐπίλυσιν ἑτέρα 

ϑεωρίᾳ φυλάξωμεν. ἕτεροι δέ τινες ἀποροῦσι λέγοντες ὅτι οὐδὲ πάσαις 
ταῖς ἀτόμοις οὐσίαις ὑπάρχει: τὸ uiv γὰρ πῦρ ἄτομον ὃν οὐχ ἂν τῶν 
ἐναντίων εἴη δεχτιχόν: οὐδέποτε γὰρ τὸ πῦρ χαϑὸ πῦρ ἐπιδέχεται τὴν ὁ 

ψυχρότητα. πρὸς τούτους φαμὲν ὅτι οὐχ εἶπεν ὁ ᾿Δριστοτέλης τῶν ἕναν- 
τίων δεχτιχόν, ἵνα πάσας τὰς ἀντιϑέσεις ἐπιδέχηται: μίαν γὰρ xal μόνην 

" i ἀντίϑεσιν ἐπιδεχόμενον τὸ ἴδιον τὴν τοῦ ἰδίου φύσιν dva cue τὸ μὲν 
' * ὶ Ἰὰρ πῦρ εἰ xai τὸ ϑερμὸν xal τὸ ψυχρὸν οὐχ ἐπιδέχεται, ἀλλ᾽ οὖν ἐπι- 

δέχεται τὴν ἑτέραν ἀντίϑεσιν, τήν τε παρὰ φύσιν xal κατὰ φύσιν, τοῦτ᾽ 

ἔστι τὸ ἄνω xal χάτω’ τὸ μὲν qàp πῦρ χατὰ φύσιν ἀνωφερές ἐστιν, παρὰ 

φύσιν δὲ χατωφερές. οὕτω χαὶ ὁ κύχνος εἰ xui τὸ μέλαν οὐχ ἐπιδέχεται, 

ἀλλ᾿ οὖν n xai ϑερμαίνεται xoi ξηραίνεται xai ὑγραίνεται. ὅτι μὲν 

οὖν πάσῃ οὐσίᾳ ὑπάρχει, δῆλον ἐντεῦϑεν. dpa δὲ xal μόνῃ; εἰχὸς γάρ 
" /N ἐστιν dude τοῦτο τὸ ἴδιον τοῖς προσοῦσι μὲν εἴδεσι τοῦ ποσοῦ" xdxeiva 

Th 

ὃν 

β ἀἰλλαχθῦ] De gen. et corr. B ὃ p. 330925 ϑερμόν] yis M 8 ἄκρος M 

9 αὐτὸ M 10 cop. ἐστιν delevi 11 εἰρήκαμεν] cf. p. 79,28 10 dépet M 

Tj] τοῦ M 18 ἐπιδέξασθαι scripsi: ἐπιδέξεται M 29 πέννα M 99 τοῖς 

παρεπομένοις M 21 οὔτε M 30. 31 an τοῦ ἐναντίου ? 31 ἐπιδέχεται M 32 τὸ 

ἴδιον] an ct? 26 καταφερές M 39 προσοῦσι μὲν] an προειρημένοις ἢ (cf. 74,32. 19,95) 
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4&p δεχτιχὰ τῶν ἐναντίων λέγομεν εἶναι. περὶ μὲν οὖν τοῦ λόγου αὐτός 

τε ἀπορήσει χαὶ ἐπιλύσεται προϊών. περὶ δὲ τοῦ χρόνου φαμὲν ὅτι οὐχὶ 

6 χρόνος τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχός, ἀλλὰ μᾶλλον ὃ ἀήρ, τοῖος T, τοῖος 
€ ὑπάρχων: φωτιζόμενος γὰρ ἡμέραν ποιεῖ, μὴ φωτιζόμενος δὲ ποιεῖ τὴν 

5 νύχτα, xai ϑερμαινόμενος μὲν τὸ ϑέρος, Φοχύρενος δὲ τὸν χειμῶνα. περὶ 
D 

[4 

ὃὲ τῶν λοιπῶν φαμεν ὅτι ὃ ᾿Αριστοτέλης εἶπεν ἕν τῷ dius ταῦτα δὲ 

π ἕν ὄντα τῷ εἴδει" 
- e *, ' 

εἷς àv 6 ἀριϑμὸς 
4 

οὐχ ἕν ὄντα ἀριϑμῷ ἐπιδέχεται τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ μᾶλλον 
οἷον ὃ ἀριϑμὸς ἐπιδέχεται μὲν ἄρτιον καὶ περιττὸν οὐχ; 

e y τῷ ἀριϑμῷ, ὡς ἂν εἴποι τις, ἀλλ᾽ εἷς τῷ εἴδει" | ὁ μὲν γὰρ 70r 
v περιττότητα, ὁ δὲ δύο τ ἀρτιότητα" ταῦτα δὲ E 

10 τρία ἐπιδέχεται τὴ 
διάφορα πεφύχασιν τῷ ἀριϑμῷ. οὔτε δὲ ὁ αὐτὸς τόπος ἐστὶν ἕν τῷ 

ἀριϑυῷ. ἀλλὰ ἄνω xal χάτω" τὸ δὲ ἄνω χαὶ χάτω εἰ καὶ τόπος ἐδτὶ τῷ 
ἴδει, ἀλλ᾿ οὖν διάφορος τῷ ἀριϑυῷ. 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης, ὡς εἰρήχαμεν, 
y xal ταὐτόν qnot τῷ ἀριϑμῷ, οὐ τῷ εἴδει. 7, μέντοι γραμμὴ ἔχει 

τινὰ ἀπορίαν: ἔστιν μὲν γάρ τις λέγων ὅτι δύναμαι τὴν αὐτὴν γραμμὴν -— [94] 

λαβὼν κάμπτων μὲν ταύτην ποιῆσαι χύχλον, ἐξαπλῶν δὲ εὐϑεῖαν, ὡς ἐπι- 
δέχεσϑαι ταύτην τὰ ἐναντία. πρὸς τοῦτόν φαμεν ὅτι ποίαν γραμμὴν λαμ- 

βάνεις: τὴν φυσιχὴν T, τὴν μαϑηματιχήν; εἰ μὲν οὖν τὴν μαϑηματιχήν, 

αὕτη ἐπινοίᾳ δέχεται τὰ ἐναντία, εἰ ὃὲ τὴν φυσιχήν, ἐν ταύτῃ τὸ σῶμά 

20 ἐστι τὸ τὰ ἐναντία δεχόμενον, χαὶ οὐχ αὐτὴ fj γραμμή. δῆλον οὖν ἐντεῦϑεν 

S uüv( τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει τὸ ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων 

εἶναι δεχτιχόν. τοῦτο πέρας τῆς ϑεωρίας. 

ρ. 3094 ᾿ἵπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις xal τὸ μηδὲν αὐταῖς ἐναντίον 

25 εἶναι ἕως οὐδέ qc τῷ ἀνθρώπῳ 7, τῷ ζῴῳ οὐδὲν ἐναντίον ἐστίν. 

᾿Αποδοὺς ἡμῖν 6 φιλόσοφος τρίτον ἴδιον τῆς οὐσίας ἐπὶ τὸ τέταρτον 

μεταβέβηχεν, τὸ μηδὲν ἔχειν αὐτὴν ἐναντίον. εἰ δὲ χυρίως ἴδιόν ἐστιν, 
—- (à N - ὃς , PF. ^ ^ E68 TE eo M J , [4 ΄ c 

μεῖς (Bv) τῇ ϑεωρίᾳ ζητήσαντες διεξήλϑαμεν" ὅτι μὲν γὰρ πάσῃ ὑπάρχει, 

αὐτοῦ λέγοντος ἀχουσόμεϑα τοῦ φιλοσόφου" φησὶ γὰρ ὅτι οὔτε ταῖς πρώταις 

80 οὐσίαις οὐδὲ ταῖς δευτέραις οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. γιηνώσχων δὲ ὅτι οὐ 
uovt ὑπάρχει, ἐπήγαγεν τὴν τελείαν LE | τοῦ ἰδίου, λέγων Gc οὐχ 10v 

ὑσίας τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ἄλλων πολλῶν. 

φαίη T, τὸ 

35 ᾿Αχριβέστερον μὲν τὴν τοῦ ῥητοῦ τούτου ϑεωρίαν ἐν τοῖς τοῦ περὶ 

14. ἡ scripsi: εἰ M 23 tit. inserui 95. ἐστίν ἐναντ. coll. Arist. (cf. p. 72,30). 

28 ἐν inserui δι ned cf. p. 72,81 80 οὐδὲ] an οὔτε 32 τοῦτο 

τῆς οὖσ. Arist. 3 φαίη ἐν. εἶναι coll. Arist. φαίει M 
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ποσοῦ λόγοις διδάξομεν. ἵνα ὃδὲ μὴ παντελῶς ἀμύητοι τούτων ὦμεν, τ 

ὀνόματα μόνον monte λέγοντες ὅτι τοῦ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι συνεχὲς 
τὸ ὃὲξ διωρισμένον. χαὶ ἐπὶ μὲν τοῦ δυνεχοῦς λέγεται τὸ μέγα χα 

μιχρόν, ὡς λέγομεν ξύλον μέγα διὰ τὴν τοῦ σώματος συνέχειαν, ἐπ 
os τοῦ διωρισμένου τὸ πολὺ xai ὀλίγον φαμέν. ἀλλὰ ἀπορεῖ τις me λέγων 

ὅτι xal πῶς ἐπὶ τοῦ ὕδατος τς ὄντος τὸ πολύ φαμεν χαὶ οὐ μέγα: 
πρὸς τοῦτο λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ τὸ ὕδωρ ταχὺ πέφυχεν εἰς διαίρεσιν xoi 
μᾶλλον συνεγγίζει τῷ διωρισμένῳ, τούτου χάριν τὴν προσηγορίαν τούτου 
ἀπείληφεν. 

p.3533 Δοχεῖ δὲ ἢ οὐσία οὐχ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xal ἧττον. 

λέγω δὲ οὐχ ὅτι οὐσία οὐσίας οὐχ ἔστι μᾶλλον οὐσία" τοῦτο μὲν 
γὰρ εἴρηται: ὅτι ἔστι. 

rnt e , ^ e. ^ , , 

Τῆς διαφωνίας συναισϑανόμενος 6 φιλόσοφος τοῦτο τὸ ρητὸν ἐπ SICH UE 

οὐσία οὐχ ἔστιν 

»1 ὺ 
e ΄ - ΄ , ΄ , , ec 4 Ἁ - 

ὃ ἡμεῖς φϑάσαντες ἐπελυσάμεϑα εἰρηχότες ὅτ: ἐν μὲν uu 

ϑεωρηϑῆναι τὸ μᾶλλον xai ἧττον, ἐν (02) δύο ϑεωρεῖται. ὅϑεν αὐτὸς 
M eo e 9 2 d M - " Sw M , 

εἰρηχὼς ὅτι f, οὐσία οὐχ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον xai τὸ ἧττον xal γιγνώσχων 

πάλιν ὅτι αὐτὸς εἶπεν ἐν τοῖς ἀνωτέρω τὴν πρώτην οὐσίαν μᾶλλον οὐσίαν 
διαφωνοῦντι ἐγχαλέσαι, ἐπήγαγεν λέγων τὸ λέγω Ξ 

ς 

΄ E 
t 

εἶναι, ἵνα μή τις αὐτῷ ὡς 
» - *, , - B ᾿ 

σίας οὐχ ἔστιν μᾶλλον οὐσία (τοῦτο μὲν γὰρ 
^S » o RÀ 9 δὴ οὐχ ὅτι οὐσία οὐ 

ὅτι ἑκάστη οὐσία τοῦτο, ὅπερ ἐστίν, οὐ 
[4 , 

εἴρηται ὅτι ἔστιν), ἀλλ 

λέγεται μᾶλλον T ἧττο 

λέγεται λευχόν, xai αὐτὸ δὲ ἑαυτοῦ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἐπιδεχόμενον 
ΡΦΖ ' ΄ IR » ' N [4 , ΄ ' δύναται τὴν σύγχρισιν δέξασϑα: πρὸς τὰ ἄλλα xol πρὸς ἑαυτό: δέχονται γὰρ 

Y E RAM jJ * » ΄ 
τὸ μᾶλλον xai ἥττον τὰ πρὸς ἄλληλα ueque uper xai πρὸς &aucd- 

- a 2 ^ M ^w [ed 2l ^ 

οἷον τὸ ἐν Σωχράτει λευχὸν δῆλον ὅτι τὸ μᾶλλον xal ἧττον ἐπιδεχ 
bi - M - ^, iJ t ὃ μᾶλλον xat ἧττον (δέχεται γὰρ xol 

ν 

M 

xdi πρὸς ἑαυτὸ λέγεται δέχεσϑαι 
, 

Πλάτωνι δμοίως λευχὸν ov: [nue 
, 

ἄνεσιν xal ἐπίτασιν), xol πρὸς τὸ 

εὑρίσχεται μᾶλλον ἢ ἧττον λευχόν. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ πρὸς ξαυτὸ παρα- 
βαλλόμενον δέχεται τὸ μᾶλλον xal ἧττον, ἀλλ οὐχ (ἐν) ἑνὶ “χρόνῳ (ἀδύ- 
νατον γὰρ τὸν Σωχράτην xai λευχὸν ἅμα εἶναι xol μέλαν), τὸ δὲ πρὸς 

- 
I" 

2 
ξ Ψ 

M ἕτερον παραβαλλόμενον δυνατὸν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πρὸς τὴν τοῦ ἑτέρου 
παράϑεσιν ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον xal ἧττον. 

^ -— y^ 

p.4310 Μάλιστα δὲ δοχεῖ ἴδιον τῆς οὐσίας εἶναι τὸ ταὐτ 
, ^ - - - ; , T ^ , 

gy τῷ ἀριθμῷ τον £Vavttoy styat OSXTIXOV. 

y xat e^ 

, 

Μετὰ τὴν τῶν πέντε παραχολουϑημάτων ἀπαρίϑμησιν, λέγω δὴ τοῦ 

1 ἁμοίητοι Ν 10 οὐχ] μὴ Arist. τὸ ἧττον Arist. 11. 19 post μᾶλλον 

οὖσ. add. xai ἧττον οὐσία Arist. 18 συνεσὃ. M 14 ἐπιλυσόμεϑα M εἰρηκότες] 

p. 65,1 15 δὲ inserui 16 εἰρηχὸς M 17 ἀνωτέρω] p. 2211 18 ἐγχαλέσοι M 

19 

26 

28. 

δὴ] δὲ Arit. (cf. v. 11) 21 ἢ] καὶ Arist. 25 τὸ ἐν] τῶ ἐν M 
ἑαυτῶ M 21 τῶ ... λευχῶ M 98 ἑαυτὸ scripsi: ἑαυτὸν M 

91 παραβαλλόμενον scripsi: παραβάλεσϑαι (sic) M 29 ἐν inserui 33 δοχε 

post obs. coll. Arist. 94 ἕν ἀριϑμῷ ὃν Arist. 

Y. ὥσπερ τὸ λευχὸν ἕτερον ἑτέρου | μᾶλλον Τ1]: 

i 
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μὴ ἐν ὑποχειμένῳ elvat, τοῦ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι, τοῦ τόδε τι σημαίνειν, 

τοῦ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, τοῦ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον xal ἧττον, ἐπὶ UT x , 

τὸ ἕχτον ἴδιον μεταβέβηχεν, ὃ καὶ ἀληϑὲς ἴδιον ἐπιχρίνει διὰ τῆς μάλιστα 
SY ὟΝ, » A ^ , m 5 , ' ,F * M * 

ξεως. τὰς δὲ τούτου τοῦ ἰδίου ἀπορίας τε xat ἐπιλύσεις κατὰ τὸ δυνατὸν 

y τῇ ϑεωρία διεξήλϑαμεν. 
LL (04s 

σι (ἢν 

αται τὸν λόγον φάσχων χαὶ τὴν δόξαν τῶν ἐναντίων 
* ὃ γὰρ αὐτὸς λόγος ἀληϑής τε xal ψευδὴς δοχεῖ o γὰρ ς λόγος ἀληϑῆς τε xa! ψευδῆς ΟἹ Ὡς n3 

εἶναι. 

27 (iN [d ' »y- - 3 , σῷ ) Ὑ M [s] M 

10 Αποδοὺς ὃ φιλόσοφος τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἕν xal 
Sx - , - - , , * , , L] , 

ταὐτὸν | τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτικόν, βούλεται διὰ τούτων 7lv 
ΞΡ εν A , τος , , e ee Ἔ bl L 5 M , e m CEP 2 , Z 

ζητῆσαι εἰ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει T, μή" ἐπεὶ γάρ, ὡς πολλάχις εἰρη 
Y ' jÀ πε A2: , à Lr" b , € e , 

χαμεν, τὸ ἴδιον βούλεται xal μόνῳ ἐφαρμόζειν xal παντί, μᾶλλον ἁμαρτάνει, 
εἰ μὴ μόνῃ ὑπάρχει, ἧττον ὃὲ ἁμαρτάνει, εἰ πάσῃ μὴ ὑπάρχει τῇ οὐσία. 

15 ζητῶν οὖν ἐνταῦϑα 6 ᾿Δριστοτέλης εἰ μόνῃ ὑπάρχει, δείχνυσιν ὅτι οὐ μόνῃ 

ἀλλὰ xal τῷ ποσῷ χαὶ τῷ ποιῷ. x«i χάριν μὲν τοῦ ποσοῦ παράδειγμα 
λαμβάνει τὸν προφοριχὸν λύγον, χάριν δὲ τοῦ ποιοῦ τὴν δόξαν: φησὶ γὰ 

μ δεν δ 7 ν | 

ὅτι οὐ μόνῃ τῇ οὐσία ὑπάρχει τὸ ἴδιον, ἀλλὰ χαὶ τῷ ποσῷ χαὶ τῷ ποιῷ, 
- v — “ὦν * E "fF e iJ "p - M e , ἣν — 9 «Ὁ 

τοῦτ᾽ ἔστι τῷ λόγῳ xai τῇ δόξῃ 6 γὰρ λόγος εἷς xat ὃ αὐτὸς τῷ ἀριϑμῷ 
[4 ΄ - , 2 ^ , - ΄ ΄ » 90 ὑπάρχων τῶν ἐναντίων ἐστὶ δειχτιχός" olov ἐὰν εἴπω ᾿ Σωχράτης χάϑηται᾽, 
"^ 5 , "v ! , o ^ ^ mL , *, , e , » 

7, ἀληϑεύω T, ψεύδομαι" ὅτε μὲν χάϑηται, δηλονότι ἀληϑεύει ὁ λόγος, εἰ 

ὃὲ μή, δηλονότι ψεύδεται. χαὶ οὕτω τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχὸς εἷς ὑπάρχων 

ὃ λόγος" τὸ γὰρ ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι ἐναντία ἐστί. ὁμοίως xal ἐὰν περὶ 
D 4 

Σωχράτους ἀνίστασϑαι 7, χαϑῆσϑαι δοξάσωμεν, 7, ἀληϑεύομεν 7, ψευδόμεϑα. 

- 

χαὶ οὕτω πάλιν τῶν ἐναντίων ἐστὶν ἢ δόξα δεχτιχή. ταύτην τὴν ἀπορίαν ἐπι- τῷ σι 

RUN λύεται ὁ φιλόσοφος. ἐπιλύεται ὃὲ διὰ τῆς ἐνστάσεώς τε xal ἀντιπαραστάσεως. 
3 ^ qM Ὑ M ^ b , , - τ , τὶ 7 x«i ἔστιν ἔνστασις μὲν τὸ μηδὲ ὅλως παρέχειν χώραν τῇ ἀπορίᾳ, ἀλλ ἐχ 

βάϑρων αὐτὴν ἀνελεῖν, ἀντιπαράστασις δὲ τὸ δέξασϑαι μὲν ταύτην, δεῖξαι 
& αὐτὴν ἐξαγώνιον οὖσαν xal μηδὲν παραβλάπτουσαν τὸ προχείμενον. 

80 ἄρχεται οὖν ἀπὸ τῆς ἀντιπαραστά σεως διὰ δύο αἰτίας: T, ὅτι μαλαχωτέρα 12r 
πώς ἐστι τῆς ἐνστάσεως ἣ ὅτι τὸ τέλος τῆς ἀντιπαραστάσεως ἀρχὴ 

ἐν οὖν τῆς ἀντιπαραστάσεως ἐπιλύεται τὴν 
* , ' ^ ^F [4] » - 

uev τὸν λόγον xal τὴν δόξαν ἕν ὄντα τῷ 
γίνεται τῆς ἐνστάσεως. ἀπὸ αὶ 

ἀπορίαν λέγων ὅτι εἰ xal 6 
ἀριϑυῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχά, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίαν ἔγουσιν τὴν ὑποδογὴν 

v I3 , i 
- » , ^ M e 

35 7, te οὐσία xal ταῦτα T, μὲν γὰρ οὐσία δεγουμένη ἐναντία αὐτὴ usta- 
| M h r 

βάλλεται, οἷον Σωχράτης ἣ ϑερμαινόμενος T, ψυχόμενος ὁ αὐτὸς μετα- 

1 τοῦ συνων. scripsi: τὸ συνων. M 1 ἄρα om. Arist. ἐνίσταιτο Arist. 

καὶ τὴν δοξ. φάσχ. coll. Arist. 8 τε om. Arist. 8. 9 εἶναι δοχεῖ coll. Arist. 

2] ὅτε scripsi: ὅτι M 24 σωχράτους] scribas {τοῦ σωχράτη χάϑεσϑαι M 

25 οὕτω scripsi: αὕτη M (cf. v. 22) ἐστὶν scripsi: ὅτι (Ὁ) M 81 πώς superscr. M 

94 ante ἀλλ᾽ inter lineas add. ἀλλὰ τῶ τρόπω τῆς παραδοχῆς διαφέρει τὰ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν 

xai τὰ ἄλλα M? 
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βάλλεται, ὃ δὲ λόγος xoi ἢ δόξα οὐχ αὐτὰ μεταβάλλεται, ἀλλὰ τὰ πράγ- 

pata τὰ ὑπὸ τούτων δηλούμενα. οἷον ὡς ὅτε εἴπω ᾿ Σωχράτης xoi δεξιός 

ἐστι xal ἀριστερός᾽ - εἰ γὰρ ἔτυχεν ἵἴστασϑαι Πλάτωνα xal Σωχράτην xai 
εἶναι Σωχράτην μὲν δεξιὸν [Πλάτωνα δὲ ἀριστερόν, συνέβη δὲ Πλάτωνα 

περὶ τὸ ἕτερον μέρος τοῦ Σωχράτους μετελϑόντα ποιῆσαι τοῦτον ἀριστερόν, 
λέγεται ὁ Σωχράτης δεξιὸς χαὶ ἀριστερός, αὐτὸς μηδαμοῦ μεταχινηϑείς, 

ἀλλὰ διὰ τὴν σχέσιν τὴν διάφορον ἔδοξεν αὐτὸς δεξιὸς εἶναι χαὶ ἀριστερός. 
δέδεικται οὖν ὅτι οὐχ δμοίαν ἔχουσι τὴν ὑποδοχὴν T, τε οὐσία xal ὃ λόγος 

χαὶ ἢ δόξα: ταὐτὰ γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἐπὶ τῆς δόξης, ἅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ λόγου. 
A/S e 

xai αὕτη μὲν ἢ ἀντιπαράστασις. ἢ δὲ ἔνστασίς φησιν ὅτι δέδειχται ὃ λόγο 

ξ 
^ 

ο 

à 

' ΄ ΄ ^* 3 €. ' ^ 

xai ἢ δόξα μὴ υὑεταβαλλόμενα, ἀλλ᾿ αὐτὰ τὰ ὑπὸ τούτων δηλούμενα. τὰ 
^ 

e & μὴ μεταβάλλοντα τῶν ἐναντίων οὔχ εἰσιν δεχτιχά. ὃ λόγος ἄρα χα 
- - 2 , » , b ΄ M [od V e P] , 

δόξα τῶν ἐναντίων οὔχ εἰσι δεχτιχά. χαὶ οὕτως μὲν 6 ᾿Αριστοτέλης 
(09 S^ πελύσατο τὴν ἀπορίαν δι᾿ ἐνστάσεως xai ἀντιπαραστάσεως. ἔστι δὲ χαὶ 

' 

19 

ἄλλως εὐπορῆσαι | λέγοντας οὕτως: ὅτι τὰ ἐπιδεχόμενα τὰ ἐναντία οὐ 12v 
δύναται χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχά" πάντων γὰρ 
τῶν τοιούτων T, ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχει T, μετὰ τὸ γενέσϑαι συνίσταται, 
ὡς ἐπὶ χινήσεως xal χρόνου xal ἀνθρώπου: ὃ μὲν γὰρ χρόνος xal ἣ 

hi χίνησις ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχουσι τὸ εἶναι, μετὰ δὲ τὸ γενέσϑαι ἔχει τὸ εἶναι 
ἄνθρωπος. ὁ λόγος τῶν ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἐχόντων ἐστίν: ἐὰν οὖν 

» e NY , Υ - ἊΝ 1). ϑεύςξ ^ ASAP e λό" Ἂς Dior A 

εἴπω ὅτι Σωχράτης περιπατεῖ, ἢ ἀληϑεύξι T, ψεύδεται ὃ λόγος, οὐχέτι 
μέντοι τὸ συναμφότερον ἔστι ϑεωρῆσαι" δέδειχται γὰρ ὅτι τὰ ἐπιδεχόμενα 

τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ οὐχ ἐπιδέχονται. ἀλλ᾿ οὔτε μὴν μέλλει 

ἐπιδέχεσϑαι τὰ ἐναντία, εἴ γε ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχει τὸ εἶναι" φιλεῖ γὰρ 
ἀλήϑειαν: ἔστ᾽ ἂν μὲν qàp λέγηται ὃ λόγος, xol ἔστιν, πλήρης δὲ γενό- 
μενος ἤδη ἔφϑαρται, χαὶ οὐχέτι ὃ αὐτὸς δύναται τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχός, 
ὡς υήτε ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ δυνάμενος δέχεσϑαι τὰ ἐναντία μήτε δὲ 
δυνάμενος εἶναι τῶν μετὰ τὸ γίνεσϑαι συνισταμένων. ἀλλ αὕτη μὲν ἢ 
2E e , - , , ' ' ieu Ωρ, e 1 ^, σ τ 
ἐπίλυσις ἁρμόζει τῷ λόγῳ, οὐ μὴν x«i τῇ δόξῃ: ἣ γὰρ δόξα ἕξις οὖσα 
τῆς ψυχῆς δύναται ἐν τῷ γενέσϑαι ἔχειν τὸ εἶναι. ἐπειδὴ οὖν ἑνὶ χαὶ 
μόνῳ ἁρμόζει, τούτου χάριν ὃ ᾿Αριστοτέλης ταύτην τὴν ἐπίλυσιν παρα- 

λέλοιπεν, ἐχείνας 0E μόνας εἶπεν τὰς δι᾿ ἐνστάσεως xal ἀντιπαραστάσεως 
[a » , ΕΞ - , 4 M “Ὁ ^b. 

ἁρμοζούσας τῷ τε λόγῳ xai τῇ δόξῃ. 
"2 - V 

᾿Αλλ ἐπειδὴ μέχρι τούτων 6 ᾿Αριστοτέλης τὸν περὶ τῆς οὐσίας ἔστησε 
λόγον, φέρε xal ἡμεῖς σύγχρισιν τῶν προειρημένων ἰδίων ποιήσαντες ἐπ᾽ 

αὐτῇ χαταπαύσωμεν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν. τὸ τοίνυν δεύτερον ἴδιον, 
φημὶ δὴ τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι, ἐχβλητέον τοῦ εἶναι ἴδιον ὅλως" | 

οὐδέτερον γὰρ χαραχτηριστιχὸν ἔχει τοῦ ἰδίου, διότι μήτε πάσῃ ὑπάρχει τὸς 
μήτε μόνῃ τῇ οὐσίᾳ. τὸ δὲ πρῶτον χαὶ τὸ τέταρτον χαὶ τὸ πέμπτον, 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι χαὶ τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον χαὶ τὸ 

' ^f ^ - b - - e ^ - ^ 

wy ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xol ἧττον, μᾶλλον ἁμαρτάνουσιν ἧττον δὲ xacop- 

9 ἔτυχεν scripsi: τυχὼν M 10 ἔνστασις seripsi: στάσις M 19 τῶ εἶναι (fere 

constanter) M 20 λέγεται M 28 αὕτη M?: αὐτὴ M! 97 ὅλος M. 



50 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 (Arist. p. 4221. 22] 

ϑοῦσιν. μᾶλλον δὲ ἁμαρτάνειν λέγεται τὸ ἴδιον, ὅταν παντὶ ὑπάρχῃ xal 

οὐ μόνῳ, ὅπερ ὑπάρχει ἐπὶ τῶν τριῶν ἰδίων τούτων. des. 0E χατορ- 
à 

΄ , 

ϑοῦσιν, διότι μὴ xal μόνῃ ὑ ὑπάρχουσιν, ὡς Hhoflequen, xai διότι Mises 
χέχρηνται τῇ φωνῇ T, μὲν γὰρ ἀπόφασις τί οὐχ ἔστι δηλοῖ, οὐχέτι μέντοι 

^ 

( ἐστι, χαίτοι τοῦ ἰδίου δρισμὸν βουλομένου μιμήσασϑαι χαὶ τὴν φύσιν οι τ 
^ - - ^ ji ^N , M ' c pu L4 bi Led 

δηλῶσαι τοῦ πράγματος. τὸ δὲ τρίτον xal τὸ ἔχτον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τόδε 

τι σημαίνείν χαὶ τὸ ἕν xai ταὐτὸν τῷ ἀριϑυῷ ὑπάρχον τῶν ἐναντίων εἶναι 
δεχτιχόν, ἧττον ἁμαρτάνουσιν μᾶλλον δὲ χατορϑοῦσι" ταῦτα γὰρ Wii υὲν 

ὑπάρχουσι τῇ οὐσία, ὅπερ ἐστὶ χυρίως χοραχταρισμιχὸν τοῦ ἰδίου, οὐχέτι 

10 μέντοι xai πάσῃ. ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν ἡμῖν ἀναφαίνεταί τις ἀπορία, $ λέγουσα ε (i i , 
οὐδὲν ἥττον τὸ τρίτὸν τοῦ ἕχτου οὔτε ἁμαρτάνει οὔτε χατορϑοῖ, 

- ^ ^N 

τίνος χάριν 6 φιλόσοφος τῷ Ext ψῆφον ἀποδέδωχεν εἰπὼν μάλιστα δὲ 

ἴδιόν ἐστιν, οὐχέτι μέντοι xal τῷ τρίτῳ. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι εἰχότως" 
τὸ μὲν γὰρ τρίτον ἀπὸ τῆς ὀνομασίας εἴληπται (τὸ γὰρ σημαίνειν ἴδιόν 

15 ἐστιν ὀνόματος), τὸ δὲ ἔχτον ἀπὸ τοῦ πράγματος" ἐντιμότερα δὲ τὰ ἀπὸ 

τοῦ πράγματος ἥπερ τὰ ἀπὸ τῆς ὀνομασίας. τίνος οὖν χάριν μὴ πάσῃ τῇ 

οὐσίᾳ ὑπάρχει τὸ ἕἔχτον ἴδιον; χαί φαμεν ὅτι ἐπειδὴ μὴ ταῖς δευτέραις | 

ἁρμόττει οὐσίαις. αὖται μὲν γὰρ οὔχ εἰσιν ἕν τῷ ἀριϑμῷ, ὥσπερ τὸ ἴδιον 79v 
b 

βούλεται. ἐπειδὴ τοίνυν οὐδέτερον τῶν εἰρημένων ἰδίων κυρίως ἴδιόν ἐστι 
» 

90 τῆς οὐσίας, φέρε ἀποδῶμεν ταύτης ἴδιον μόνῃ αὐτῇ ὑπάρχον xal πάσῃ. 

λέγω τοίνυν ὅτι μιχρὰν προσϑήχην εἰ προσλάβοι τὸ ἕχτον ἴδιον, ἁρμόσαι 
πάσῃ αὐτῇ. xai πῶς, dxous* ἰδοὺ τοίνυν ἐστὶ τὸ πρᾶγμα" τὸ ἔχον γένη 
χαὶ εἴδη τῶν ἐναντίων ὄντα δεχτιχά: τοῦτο γὰρ εἰπόντες σὺν τοῖς ἀτόμοις 

χαὶ τὰ εἴδη χαὶ τὰ γένη περιελάβομεν. τοῦτο πέρας τῆς παρούσης ϑεωρίας 
25 χαὶ τοῦ λόγου τοῦ περὶ τῆς οὐσίας. 

, 

αι τὸν λόγον xai τὴν δόξαν φάσχων 
y 

Ἴ " ΄ - , , * ^ e 

Εντεῦϑεν ἀρχὴ τῆς Endo φιλοσόφῳ βουλόμενος uiv γάρ, ὡς 
» 5 

ντ 

΄ — - 29 

ἰρήκαμεν, (ζητῆσαι) εἰ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ᾿ἀρμῤτπει τὸ ἴδιον, τοῦτ ἔστι τὸ 
b 

() (Ὁ 30 ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῳῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν, ἀπορεῖ ἑαυτῷ λέγων 

ὡς ὁ λόγος χαὶ ἢ δόξα τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχά. ἐπιλύεται δὲ ταύτην 

y ti ϑεωρίᾳ ἐδηλώσαμεν, τῇ ἐνστάσει χαὶ τῇ 
εἰδέναι ὅτι διαφέρει λόγος δύξης: ὃ μὲν γὰρ λόγος 

[4 ἘΞ 

ὧν τὴν ἀπορίαν, ὡς 

ἀντιπαραστάσει. eli 

ἐστὶ διττός, ὁ μὲν Ἰλώττης προφερόμενος, ὃς xai ὁμώνυμος τῷ Ὡς 
, » 4 x cr 

γένει λέγεται λόγος, ὁ ὃὲ ἕξις ὧν τῆς ψυχῆς, ὃς xai ἐνδιάϑετος χαλεῖται, 

ἀλλὰ δὴ χαὶ δόξα προσαγορεύεται. χατὰ τοῦτο οὖν διαφέρει ὃ λόγος τῆς 
δόξης, ὅτι ὁ μὲν λόγος προφοριχός ἐστιν, ἢ δὲ δόξα ἐνδιάϑετος λέγεται λόγος, 

c e 

1 ὑπάρχει M 2 eb superscr. M T ὑπάρχει M 12 τῷ ἕχτῳ] τὸ € M 
13 τῷ τρίτῳ] τὸ 1 M 22 πάσῃ scripsi: ἔχει M z0 Miei ΜῈ 

26 εἰ---συμπέρασμα (81,14) delevi (cf. v. 24) ἐνίσταιτο Arist. 29 ζητῆσαι 

addidi (cf. p. 78,11) 
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p.4917 Ὥστε ἴδιον οὐσίας ἂν εἴη τὸ ταὐτὸν xai ἕν ἀριϑμῷ χατὰ 
σα ναι δεχτιχόν. 

Τοῦτο τὸ συμπέρασμα πρὸς τὴν ἀντιϊπαράστασιν μᾶλλον εἴρηται, οὐ 74: 
πρὸς τὴν ἔνστασιν" T, μὲν γὰρ ἀντιπαράστασις βούλεται δεῖσϑαι τὴν οὐσίαν 

τῆς τοιαύτης προσϑήχης τῆς λεγούσης ᾿χατὰ τὴν ἑαυτοῦ μεταβολήν᾽ - αὕτη 

γάρ ἐστιν ἢ λέγουσα ὅτι εἰ xai ὃ λόγος xai ἢ δόξα τῶν ἐναντίων ἐστὶ 
δεχτιχά, ἀλλ οὖν οὐχ ὁμοία ἢ τούτων ὑποδοχή:" f μὲν γὰρ οὐσία αὐτὴ 
μεταβάλλεται, 6 δὲ λόγος xoi ἢ δόξα ἀμετ dpi ὄντα, τὰ ὑπὸ τούτων 

πράγματα σημαινόμενα μεταβάλλονται. τῇ οὖν ἀντιπ Siue τὸ συμ- 
Li 

5 - 2) , [gl , ἈΦῈΣ (4 M ^ y^ , 

πέρασμα ἁρμόζει διὰ τὴν τοιαύτην προσϑήχην, οὐ μὴν τῇ ἐνστάσει" ἐχείνη 

Ἰὰρ ὁλοσχερῶς οὐχ ἐβούλετο χώραν διδόναι τῇ ODE ἀλλ᾽ ἐνίστατο 
α΄. δ M 7] ^ 

λέγουσα ὅτι αὐτὸ τοῦτο 6 λόγος xol ἢ δόξα oUx siot τῶν ἐναντίων δεχτιχά, 

εἰχότως οὖν ὡς μὴ ἐπιδεχομένῃ τῇ ἐνστάσει τὸ εἶναι δεχτιχὸν τῶν ἐναν- 

τίων τὸν λόγον χαὶ τὴν δόξαν οὐ πρέπει τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα.] 

(θεωρία x'.) 

^ 

p.4»20 Τοῦ δὲ ποσοῦ τὸ μέ τῷ DUO HIE τὸ δὲ συνεχές, 

ς 
M * δὴ b] , 2 , xai τὸ μὲν &x ϑέσιν ἐχόν λληλα τῶν ἐν αὐτοῖ 

L ^N 5 2r 55 5 συνέστηχεν, τὸ δὲ οὐχ ἐξ ἐχόντων ϑέσιν. 

a ^ ^ ^ ? , "ow , » ^ ^ Ἀ d ^ » 

Μετὰ τὴν περὶ τῆς οὐσίας διδασχαλίαν ἐπὶ τὸ ποσὸν ἡμᾶς ἤγαγεν. 
xal δεῖ γενομένους ἐνταῦϑα ζητεῖν περὶ τῆς τοιαύτης τάξεως: ἀμφισβητοῦσιν 

Ἰὰρ οἵ παλαιοί, οἱ μὲν λέγοντες “τὸ ποιὸν δεῖ προτετάχϑαι τοῦ ποσοῦ᾽, 

οἵ δὲ “τὸ ποσὸν τοῦ ποιοῦ, ὥσπερ οὖν xal ᾿Δριστοτέλης φαίνεται τοῦτο 

ποιῶν: περὶ γὰρ τῶν ἄλλων Las mt οὐδεμία γέγονεν buen | 

ποίαν ἄρα δεῖ προτάττεσϑαι ΤΩΣ eem περὶ μὲν τοῦ πρός τι, διότι ἐν 74v 
σχέσει ἐστί, τὰ δὲ xaU' αὑτὰ τῶν ἐν σχέσει UE eme περὶ δὲ τῶν ἄλλων 

ἕξ χατηγοριῶν, ὅτι ἐν συνϑέσει ϑεωροῦνται. σύνϑετοι δέ εἰσιν αὗται, διότι 

ἢ οὐσία συμπλεχομένη τῷ ποσῷ χαὶ τῷ ποιῷ xal τῷ πρός τι ταύτας 
ἀποτελεῖ: εἰ δὲ σύνϑετοί εἰσιν, τὰ δὲ ἁπλᾶ τῶν συνθέτων προηγεῖται, πῶς 

οὐχ ἔσται τὰ προειρημένα προηγούμενα τῶν ἄλλων ἕξ χατηγοριῶν; ὃ μὲν 

οὖν ᾿Αρχύτας ἔλεγεν “δεῖ προτάττεσϑαι τὸ ποιὸν τοῦ ποσοῦ᾽, δυσὶν ἐπι- 

χειρήμασιν χεχρημένος, ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον ἴδιον, φησί, τῆς οὐσίας 

τῆς ἀτόμου τὸ ποιὸν ἥπερ τὸ ποσόν: τὸ μὲν γὰρ μέλι xai τὸ ἀφψίνϑιον 
- - κᾳ - € M , 3 M » AN οὐ τῷ ποσῷ διαχρίνομεν, ἀλλὰ τῷ ποιῷ τὸ μὲν γάρ ἐστιν γλυχὺ τὸ δὲ 

1 ἂν οὐσ. coll. Arist. ἀρ. ὃν δεχτ. εἶναι τῶν ἐν. κατὰ τὴν ἑαυτῆς μεταβ. Arist. 

2. ὃ scribas ἑαυτῆς 9 σημαιν. ante πράγμ.. transponas 11 àààvat M 15 tit. 

9. inserui 2] δεῖ scripsi: δὴ M yevap.évoug M 91 ϑεωρεῖται M 28 "τῷ 

(ante xpóc)] τὸ M 3l ἀρχοίτας M 33 an (μᾶλλον) τὸ ποιὸν ἡ μέλη M 

Comment. in Arist. XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. 6 
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mtxpóv. δεύτερον ἐπιχείρημα" ὅτι xai ταῖς δευτέραις οὐσίαις, τοῦτ᾽ ἔστι 
ταῖς χαϑόλου, τὸ ποιὸν eese ὅτι δὲ ἀληϑῇ περὶ τούτου ἔλεγεν ᾿Αρχύτας, 
μαρτυρεῖ ᾿Αριστοτέλης αὐτός, (ὃς) λέγων περὶ οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζει. 

ἡμεῖς δέ φαμεν πρὸς ταῦτα ὅτι πρῶτον μὲν εἰ xai τῷ ποιῷ ai ἄτομοι 

[54] o c a c zj 
, 93.92 ε ^ » A*u3 E ΕῚ Ly ΄ ' - 

διαχρίνοντα', ἀλλ αἱ τοιαίδε ἄτομοι, ἣμῖν δὲ οὐδεὶς λόγος περὶ τῶν 

τοιῶνδε ἀτόμων, ἀλλ ἁπλῶς περὶ ἀτόμων ζητοῦμεν εἰ ἄτομα. πρὸς δὲ 
^M [4 , t δεῖται ἢ οὐσία τοῦ ποιοῦ: ἔστι yàp τὸ ποιὸν τὸ 

E πεισοδιῶδες. ὃ xal μία ἐστὶ τῶν χατηγοριῶν. τοῦ μ . i ἐἰ 

uiv οὖν f πεισοδιώδους οὐ δέεται ἢ οὐσία, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ οὐσιώδους, 
10 περὶ οὗ ν ) | ὅτι ὃὲ τὸ ποσὸν δεῖ τοῦ ποιοῦ προτάττειν, τῦτ 

ἔστιν εὐπορῆσαι: xai OU ἄλλων τριῶν ἐπιχειρημάτων" πρῶτον μὲν ὅτι τὴν 

οὐσίαν διαιροῦμεν εἰς πρῶτον χαὶ δεύτερον, τὸ δὲ πρῶτον χαὶ δεύτερον 
ποσοῦ: εἰχότως ἄρα μετὰ τὴν οὐσίαν τέταχται τὸ ποσόν. δεύτερον ὅτι 
πάσαις ταῖς οὐσίαις συμβάλλεται τὸ ποσόν, ταῖς uiv πρώταις οὐσίαις, διότι 

15 λέγονται ἕν τῷ ἀριϑμῷ, ταῖς δὲ δευτέραις, διότι λέγονται xai αὐταὶ τοῦτο 
» MES ^ * [rd ^ , [4] -— »Ὰ M ᾳ €- , eS ^ M αὐτὸ δεύτε es t, χαὶ ὅτι πάλιν λέγονται ἕν τῷ εἴδει xal ἕν τῷ γένει" τὸ δὲ 

^ , - - , cT — , » ^ M δύο πάλιν τοῦ ποσοῦ. εἰχότως οὖν δευτέραν DU τάξιν τὸ 
δ - - ? " E . ποσὸν μετὰ τὴν οὐσίαν. τρίτον ἐπ πιχείρημα, ὅτι τὸ ποσὸν πρὸς πάντα τὰ 

ὄντα ἐπεχτεΐνεται, οἷον πάντα τὰ ὄντα T, ἕν ἐστιν T, πολλά, τὸ δὲ ἕν xai 

80 πολλὰ ἴδιόν ἐστι τοῦ ποσοῦ. τὸ ὃὲ ποιὸν οὐχ οὕτως ἐπεχτείνεται ἐπὶ 
πάντα τὰ ὄντα- ἰδοὺ γὰρ ἢ ὕλη f, ἀνείδεος οὐχ ἐπιδέχεται ποιότητα ὡς 
χρείττων οὖσα ποιότητος. τὸ δὲ εἰς πάντα ἐπεχτεινόμενον τοῦ μὴ οὕτως 

v 

ἔχοντος προτιμότερον: εἰχύότως ἄρα προτετίμηται τὸ ποσὸν τοῦ ποιοῦ. 
» 

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων φέρε λοιπὸν χαὶ τῇ δοχούσῃ διαφωνία τῶν 

φιλοσόφων ὀπτέον: οὔτε γὰρ ᾿Αρχύτας τὸ ποιὸν προτάξας διήμαρτε τῆς τῷ [31] 

, ' eo 

ἀλδνηϑείας, οὔτε μέντοι ᾿Δριστοτέλης τὸ ποσὸν προτιμήσας: ἰστέον γὰρ ὅτι 
ν 

Δρχύτας γράψας [Περὶ τῶν δέχα γενῶν τὰ χαϑόλου προέταξε τῶν μερικῶν. 

τοῖς OE χαϑόλου ἁρμόζει τὸ ποιόν. χαὶ τούτου χάριν | πρῶτον ἔταξε τὸ 75" 
ποιόν. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης, ὡς ἴσμεν, τὰς ὑερικὰς οὐσίας προέταξεν, αἷς 

80 τὸ ποσὸν μᾶλλον uem ὥστεχατὰ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος 
ἕχαστος τούτων οὐδὲν διήμαρτεν, οὔτε 6 τῷ ποσῷ συναγωνιζόμενος οὔτε 
ὃ τῷ ποιῷ συμμαχῶν. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς τάξεως. 

Διαιρεῖται δὲ τὸ ποσὸν ᾿Δριστοτέλης εἰς συνεχὲς χαὶ διωρισμένον. 
ἀλλὰ ἀποροῦσιν εὐϑὺς πρὸς τὴν διαίρεσιν, ὅτι οὐ πάντα τὰ εἴδη περιέλαβεν’ 

35 ἰδοὺ γὰρ ἢ ῥοπὴ εἶδος οὖσα τοῦ ποσοῦ, χαϑὰ λέγομεν τάλαντα, ἡμιτάλαντα, 

περιλέλειπται. πρὸς τοῦτό φασί τινες ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἢ ῥοπὴ τοῦ συνεχοῦς, 
χαὶ τούτου χάριν τῆς ῥοπῆς οὐχ ἐμνημόνευσεν. πρὸς οὕς φαμεν ὅτι ψεῦδος" 
T χαὶ γὰρ τοῦτο χέχρηνται ἰσόογχα xoi ἰσοβαρῇ εἶναι. τί οὖν ἡμεῖς φαμεν; 
ὅτι ἢ ῥοπὴ οὐχ ἔστιν εἶδος ποσοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον πάϑος ποσοῦ ἐστιν, ὥσπερ 

40 τὸ ἄρτιον xal τὸ περιττὸν οὔχ εἰσιν ἀριϑμοί, ἀλλὰ πάϑη ἀριϑμοῦ. πάϑη 

9 ὃς inseruit Vitelli λέγων 7. obc.] p. 3^ 15 τ ἐστὶ scripsi: διὰ M 
8 ἐπεισωδ. M 9 ἐπὶ σωδιώδους (sic) M 24 δοχούση M?: δοκοῦσι M! 

94 παρέλ. M 38 an χατὰ γὰρ τοῦτο ἐχρῆν τὰ ἰσ, ἢ 
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Pt , e - , , ' H ^ - " 

é εἰδιν ὡς χαταμετροῦντα ἀριϑμόν: xal γὰρ τὸ χαταμετρεῖσϑαι πάϑος 
M 

^N 

ἐστί, τελειωτιχὸν μέντοι xai οὐ φϑαρτιχόν. ἡμεῖς ὃὲ περὶ τοῦ ποσοῦ 

διαλεγόμεϑα, οὐ περὶ τῶν παϑῶν τούτου. ἀλλ᾽ ἑτέρα τις ἡμῖν ἀπορία 
περὶ ταύτης τῆς ἀπορίας διαδέχεται, λέγουσα ὅτι εἰ χαλῶς ἐγένετο T, διαί- 
ρεσις, ἐχρῆν μὴ τὰ εἴδη δέεσϑαι ἀλλήλων" νῦν δὲ ὁρῶμεν τὸ συνεχὲς τοῦ 

διωρισμένου δεόμενον xal τὸ διωρισμένον τοῦ συνεχοῦς. ὅτι δὲ τὸ συνεχὲς 

89 

δέεται τοῦ διωρισμένου, δῆλον ἐντεῦϑεν | f, γραμμὴ xal ἢ ἐπιφάνεια χαὶ 16r 
2 

τὸ σῶμα συνεχῆ εἰσιν, xol f, μὲν γραμμὴ ἐφ᾽ ἕν ἐστι διαστατή, ἢ δὲ ἐπι- 

φάνεια διχῇ, τὸ δὲ σῶμα τριχῇ διαστατόν: εἰ δὲ τὸ ἕν xai τὰ δύο xoi 

τὰ τρία τοῦ διωρισμένου ἐστί, δέεται ἄρα τὸ συνεχὲς τοῦ διωρισμένου. 
ὅτι δὲ χαὶ τὸ διωρισμένον τοῦ συνεχοῦς, διδάξομεν οὕτως" ὃ ἀριϑμὸς διω- 
ρισμένος ὧν δέεται μονάδος χοινὸν ὅρον ποιούσης, ἵνα τὰ μέρη αὐτοῦ 

συνάψῃ πρὸς ἄλληλα. πρὸς ταῦτά φαμεν ὅτι πρῶτον μὲν οὔτε ἀριϑμὸς 
εἰς τὸ συναφϑῆναι δέεται τῆς μονάδος, ὡς δείξομεν, οὔτε δὲ τὸ συνεχὲς 

, —- - - Ld , 22 

δέεται τοῦ διωρισμένου: τῇ μὲν γὰρ γραμμῇ μῆχος ἐχούσῃ ἀπλατὲς 

συμβέβηχε τὸ ἐφ᾽ ἕν εἶναι διαστατήν, τῇ δὲ ἐπιφανείᾳ μῆχος ἐχούσῃ xod μβέβη ἐφ᾽ ἕν εἶ ἦν, τῇ δὲ ἐπιφανείᾳ μῆχος ἐχούσῃ x 
πλάτος συμβέβηχε τὸ διχῇ εἶναι διαστατήν, τῷ δὲ σώματι πάλιν ἔχοντι uU peprx ἔχῃ α Ἢν; D g Om; X ovt 

μῆχος xai πλάτος xai βάϑος συμβέβηχε τριχῇ 

τοῖς συνεχέσι συμβέβηχεν, xoi οὐ χυρίως αὐτῶν 

εἶναι διαστατόν. εἰ οὖν 
ἌΝ 3 ^ Q? [4 ' 

δέονται αὐτὰ χαῦὺ αὑτὰ 
» (2 - ^N M - 2 CONO τὰς , N , ' - * ὄντα, ἡμεῖς δὲ περὶ τῶν χαϑ᾽ αὑτὰ διαλεγόμεϑα, xai οὐ περὶ τῶν χατὰ 
συμβεβηχός, οὐχ ἄρα τὸ συνεχὲς δέεται τοῦ διωρισμένου. 

Μετὰ οὖν τὴν διαίρεσιν ταύτην ὑποδιαιρεῖ τὸ συνεχὲς χαὶ τὸ διωρι- 
, , , » , 

Gpévoy ὃ φιλόσοφος, τὸ μὲν συνεχὲς εἰς πέντε, εἰς γράμμήν, ἐπιφάνειαν, 

σῶμα, τόπον, χρόνον, τὸ δὲ διωρισμένον εἰς δύο, εἰς λόγον χαὶ ἀριϑμόν. 

ἀλλὰ ἀποροῦσί τινες εὐθὺς πρὸς τὴν διαίρεσιν τοῦ συνεχοῦς, λέγοντες ἐλλιπῆ 
, "v , S ^ ' , , T7 T - - 

ταύτην εἶναι, διότι | uj xal τὴν χίνησιν περιέλαβεν εἶδος οὖσαν τοῦ συν- τῦν 
ἐμ Χ ^ 2 "4 v [4 7 ? - 7 € Y ' T εχοῦς. πρὸς οὃς ἐροῦμεν ὅτί f, χίνησις ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχει τὸ elvat, 

ἡμῖν δὲ οὐ περὶ τῶν ἀτελῶν πραγμάτων, ἀλλὰ περὶ τελείων ἐστὶν ὃ λόγος. 
2 αὶ ^ 5 σὰς σ ] , ΄ e Ld , 2 - 

ἀλλὰ πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι εἰ τούτου χάριν f, χίνησις παραλέλειπται, ἐχρῆν 

xal τὸν χρόνον πάϑος ὄντα χινήσεως (πάϑος γάρ ἐστι χινήσεως 6 χρόνος 

ὡς μετρῶν ταύτην) μὴ συμπεριλαβεῖν" τὸ γὰρ πάϑος τοῦ ἀτελοῦς ἔτι μᾶλλον 

ἀτελέστερόν ἐστιν ἐχείνου οὗ ἐστι πάϑος. πρὸς ὃ πάλιν φαμὲν ὅτι οὐχ 

ὅμοιός ἐστιν 6 χρόνος καὶ ἣ χίνησις᾽ ἢ μὲν γὰρ κίνησις, ὡς εἴρηται, xai 
ἀτελής ἐστι xol ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχει τὸ εἶναι, 6 δὲ χρόνος οὐχ οὕτως, 

(ἀλλὰ τέλειόν τι) εἰδοπεποιημένον ἐστίν: ὃ γὰ όνος 7| ἐνεστὼς T, παρ- Ξ Vocab SUL KH dps ds 
bi 5 ,^ - 5 *, - e , 

εληλυϑὼς ἢ μέλλων. ἀλλὰ πάλιν ἑτέραν ἡμῖν ἀπορίαν ἀποροῦσιν, ὅτι εἰ 

τὸ σῶμα ὑπὸ τὴν οὐσίαν ἠγάγομεν λέγοντες. τῆς οὐσίας τὸ μὲν σῶμα τὸ 

δὲ ἀσώματον, τίνος χάριν ὃ φιλόσοφος xal τὸ σῶμα τοῦ ποσοῦ ἐχάλεσεν:; 

πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν φαμὲν ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ σῶμα χαὶ ὑπὸ τὸ ποσὸν 

40 χαὶ ὑπὸ τὴν οὐσίαν ἀνάγεται: διττὸν γὰρ τὸ σῶμα, τὸ μὲν μαϑηματιχὸν 

1 ἀριϑμὸν scripsi: δυνατόν M 19 post ὅρον additum τὸ πολλὰ del. M ποιούσης 

scripsi: ποιοῦσαν M 15 ἐχούσῃ scripsi: οὔσης (sic) M 16 ἐχούσης M 

20 post αὑτὰ additum ὄντα del. M 
65" 

30 ἀλλὰ τέλειόν τι scripsi: lae. XII fere litt. M 
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τὸ δὲ φυσιχόν. χαὶ φυσιχὸν μέν ἐστι τὸ τριχῇ διαστατὸν xal ὑπὸ τὴν 
X , , , € x x 2 3 , , e ^ 

οὐσίαν ἀναγόμενον, ναϑηματικὸν δὲ τὸ ἐν ἐπινοίᾳ λαμβανόμενον, ὃ xoi 

εἶδός ἐστι τοῦ ποσοῦ. τὴν ὃὲ αὐτὴν ἀπορίαν Tiv xai ἐπὶ τοῦ τόπου προ- 

φέρουσι, λέγοντες ὅτι ὃ τόπος ἣ πέρας ἐστὶν ἢ ἐπιφάνεια. wal εἰ μὲν 

5 πέρας ἐστί, δῆλον Oc ὑπὸ τὴν πρός τι ὀφείλει χατηγορίαν ἀνάγεσϑαι (τὸ 

γὰρ πέρας | ὑπὸ ταύτην ἀνάγεται. διότι τῶν πρός τί ἐστιν: πᾶν γὰρ πέρας 77: 

τοῦ περατουμένου ἐστὶν πέρας), εἰ δὲ ἐπιφάνεια ἐστιν, πῶς δὶς ἀπαριϑμεῖται 
ταύτην, ἕν εἰρηχὼς τὴν ἐπιφάνειαν εἶδος εἶναι τοῦ ποσοῦ; τί οὖν ἡμεῖς 

5 » , * » , , , 

φαμεν; ὅτι οὔτε ἐπιφάνεια μόνη ἐστὶν οὔτε πέρας μόνον. ἀλλὰ ἐπιφάνεια 

10 περατοῦσα. τὰ δὲ σύνϑετα παρὰ τὰ ἁπλᾶ ἕτερα ἐστιν, ἐξ ὧν σύνϑετα. 
k 

v 9 

T e , * - ΄ ΄ , Nr, ΄ 

εἰ οὖν ἕτερόν ἐστι τοῦτο ὡς σύνϑετον, εἰχότως λέγομεν τὸν φιλόσοφον μήτε 

δὶς τὴν ἐπιφάνειαν ἀπαριϑμήσασθϑαι μήτε δὲ τὸν τόπον, ὑπὸ τὴν πρός τι 
e M 

χατηγορίαν ὀφείλοντα ὡς πέρας ἀνάγεσϑαι, ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνήγαγεν. τοῦτο 
΄ e - , € , Ξ 

πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας. 

15 (θεωρία xa'.) 

? , σ LASS , 2 ' - , 

['Iozéov ὅτι τὸ διωρισμένον ἐστὶν πρῶτον σχέλος.] 

΄ 

p.4»20 Τοῦ μὲν ποσοῦ τὸ μέν ἐστι συνεχὲς τὸ δὲ διωρισμένον. 

y τίνος χάριν τὸ διωρισμένον σχέλος τοῦ 

συνε γοῦς προέταξεν.  xaí φαιεν ὡς εἰχότως: ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ ϑεωρία 
X p V à 

ὦ 
Ξ ] 

» CR ὃ τ d ec zr 3 B AN GIN , 23 4. σ * ' 
90 ζητοῦντες τί δεῖ προτάττειν, τὸ ποσὸν T, τὸ ποιόν, ἐλέγομεν ὅτι τὸ ποσὸν 

προτάττειν δεῖ, ὅτι ἐπεχτείνεται εἰς πάντα τὰ ὄντα, ἐπείπερ τὰ ὄντα | 

ἕν ἐστιν ἣ πολλά, τὸ δὲ ἕν καὶ πολλὰ τοῦ ποσοῦ ἐστιν: ἐπειδὴ δὲ τὸ 

ποσὸν διττόν, ζητήσωμεν ποίου ποσοῦ ἄρα, τοῦ συνεχοῦς T, τοῦ διωρισμένου. 
΄ σ - ^ , , ' M ec Ν , * * M 

X0t φάμεν Ott τοῦ οιωρισμενοῦ εστὶ τὸ εν χὺΐ πολλά" (τὸ γὰρ ἕν xat 

τῷ οι πολλὰ) ἀριϑυός, ὃ δὲ ἀριϑρμὸς τοῦ διωρισμένου, τὸ ἄρα ἕν xai πολλὰ τοῦ 
διωρισμένου. εἰ οὖν διὰ τὸ πᾶσιν ἐπεχτείνεσϑαι τὸ ποσὸν προτάττει, 
εἰχότως χαὶ τὸ εἶδος τὸ χα᾿τηγορούμενον τοῦ ἑνὸς χαὶ τῶν πολλῶν, τοῦτ᾽ Ti" 

ἔστι τὸ διωρισμένον, προτέταχται τοῦ συνεχοῦς. 

x ϑέσιν ἐχόντων. [καὶ τὸ μὲν ἐχ ϑέσιν ἐχόντων 
y ς μορίων συνέστηχεν, τὸ δὲ οὐχ ἐξ 

΄ E] ^ - 

υμή, ἐπιφάνεια, σῶμα]. 

Τὴν μὲν τελείαν ἐξήγησιν τούτου τοῦ ῥητοῦ τῇ ὑστεραίᾳ φυλάξωμεν. 

ἀλλὰ δεῖ εἰδέναι ὅτι τρία εἰσὶν ἀλλήλοις παραχείμενα. διαίρεσίς τε xal ἐπι- 

9 τόπου M?: ποσοῦ M! 1 δὶς scripsi: δύο M (cf. v. 12) 9 οὔτε] οὐδὲ M 
10 alt. 1. σύνϑετον M 15 tit. addidi 16 ἰστέον---σχέλος delevi 11 μὲν] 

corrigas δὲ (ef. p. 81,17) συνεχὲς et διωρ. inter se permutanda sunt 20 δεῖ 
seripsi: δὴ M 24 τὸ γὰρ ἕν καὶ πολλὰ inserui 29 «xai τὸ-σῶμα (22) delevi 

31. 32 post διωρ. μὲν et cov. δὲ add. olov Arist. 
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, ἢ , ^ ^ [4 - ; 

διαίρεσις xol ὑποδιαίρεσις. διαίρεσις μὲν οὖν ἐστιν ἢ πρώτη τοῦ πράγματος 
τομή, ὡς ὅταν τὸ ζῷον διέλω εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον. ἐπιδιαίρεσις δέ ἐστιν 

N : Στ v dedos ἣ τοῦ αὐτοῦ Ἐπ: χατὰ δευτέραν ἐπιβολὴν γιγνομένη τομή, οἷον (ots) 
τὸ ζῷον διέλω εἰς ϑνητὸν xai ἀϑάνατον. ὑποδιαίρεσις δέ ἐστιν ἢ αὐτοῦ 

So E LIE T EM E ATE E EO T IL - ; ὃ τοῦ τμήματος τομή, ὡς ὅτε τὸ λογιχὸν τμηϑὲν ἐχ τοῦ ζῴου τέμω πάλιν 
εἷς ἄγγελον xoi εἰς ἄνθρωπον. τούτοις οὖν τοῖς τρισί, λέγω δὴ τῇ διαιρέσει 
xal ἐπιδιαιρέσει xoi τῇ ὑποδιαιρέσει, εὑρίσχομεν χεχρημένον τὸν vede 
χέχρηται uiv γὰρ τῇ διαιρέσει λέγων ro8 moG00 c μέν ἐστιν συνεχὲς 
τὸ δὲ διωρισμένον, ἐπιδιαιρέσει δὲ λέγων χαὶ τὸ μὲν ἐχ ϑέσιν 

10 ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν ἐν αὐτοῖς δ VORHER τὸ δὲ 
--—M 

ι το 

^ .ω.-» 

ποσὸν διαιρεῖ εἰς σὺ ἀδεῶς χαὶ διωρισμένον" λέγων us τὸ ἘΠῚ ἐχ ϑέσιν 
ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν ἐν αὐτοῖς μορίων συνέστηχεν | τὸ συνεχὲς 78: 
παινίττεται, λέγων ὃὲ τὸ δὲ οὐχ ἐξ m ϑέσιν τὸ διωρισμένον 

ἡλοῖ. Quel δὲ χέχ ται διαιρῶν αὐτὰ τὰ τμήματα τοῦ ποσοῦ, 

ἔνϑα λέγει ἔστι δὲ διωρισμένον μὲν ἀριϑμὸς χαὶ λόγος, συνε 
ἢ Ἰραμμή, ἐπιφάνεια xai τὰ λοιπά, τ δὲ παρὰ ταῦτα χρόνο 

, pr «rey ἢ NES , ^ Y 

ταῦϑα διὰ ποίαν αἰτίαν βουλόμενος τὸ συνεχὲς 

TO 
' 
-2- 

(75 oa 

s 

Ww oc Ὁ τ» -- 

(0 

zl o 14) [) c e eo ct "TE [0] s 

y εἰς πέντε, λέγω δὴ εἰς Rpan pego ἐπ m σῶμα, τόπον, χρόνον, e e E - 
TO 

[0] c 
* 

20 τὰ μὲν τρία ἅμα ἐδήλωσεν, λέγω δὴ τὴν γραμμὴν xai τὴν ἐπιφάνειαν xai 

τὸ σῶμα, τὰ ὃὲ ἕτερα δύο, τὸν τόπον χαὶ τ χρύνον, χωρίς. τίνος οὖν 

χάριν μὴ ἄμα συνῆψε τὰ πέντε χαὶ ἀπηριϑμήσατο δηλονότι ὡς ἕτερα ὄντα: 

ποὸς τοῦτό τς ὅτι εἰχόύότως τοῦτο πεποίηχεν ὃ φιλόσοφος" ἤδει γὰρ ὅτι 

τὰ πέντε οὐχ ὑπὸ αἵαν ἐπιστήμην ἀνάγεται, ἀλλ᾿ ὑπὸ διαφόρους ἐπιστήμας" 

οἷον τὴν μὲν Ἰραμμὴν x«i τὴν ἐπιφάνειαν xai τὸ σῶμα γεωμετρία ἘΞ * 
ἀλλὰ χαϑὸ uiv ἔστιν, φυσιολογία ταῦτα οἶδεν, χαϑὸ δὲ χρόνος ἐστὶ χαὶ τόπος, 

ἀστρονομία ταῦτα ἐπίσταται: ἔργον γὰρ ἀστρονομίας τὸ γινώσχειν τὸν 
D [ n i i 

* , Ἂ 

χρόνον ἐν ᾧ δύνει τε χαὶ ἀνατέλλει τὰ ἄστρα xal πάλιν πόσον διάστημα 

t2 [22 

τόδε τὸ ἄστρον τοῦδε διέστηχεν. εἰχότως οὖν ὡς uy ὑπὸ μίαν ἀναγόμενα 

80 ταῦτα ἐπιστήμην οὐδὲ χοινὴν ἔλαχον ἀπαρίϑμησιν. 

p.4»25 Τῶν μὲν γὰρ τοῦ ἀριϑμοῦ μορίων οὐδείς ἐστι χοινὸς 

ὅρος, πρὸς ὃν συνάπτει τὰ μόρια αὐτοῦ. 

᾿Ενταῦϑα βουλομένου τοῦ φιλοσόφου ἀποδοῦναι δρισμὸν συνεχοῦς 

χαὶ διωρισμένου xal λέγοντος ὅτι συνεχές ἐστι τὸ ἔχον χοινὸν ὅρον διω- τὸν 

35 ρισμένον δὲ τὸ μὴ ἔχον χοινὸν ὅρον, ζητοῦμεν ἐνταῦϑα εἰ χαλῶς ὁρισμοὺς 

τούτων ἀποδέδωχεν. χαὶ ἀποροῦσί τινες λέγοντες ὅτι εἰ χαλῶς ἔχει: ὃ 

3 ὅτι inserui 4 αὑτοῦ] αὐτὴ M (ef. v. 15) 6 ἄγγελον ex ἀγγελιχὸν corr. M 

8. 9 an διωρ. τὸ δὲ συν. ἢ 11 λέγων] λέγω M 14 ὑπενίττ. M 16 post μὲν 

add. oiov Arist. 11 ἡ oiov Arist. 19 εἰς πέντε corr. Diels: εἶπεν M 20 post 

γραμμὴν additum τὸν τόπον del. M 23 Tet] εἴδει M 25 lac. signavi, suppleveris 

olbe, τὸν δὲ χρόνον καὶ τόπον φυσιολογία x«i ἀστρονομία. (cf. El. p. 191,6) 21 τὸ] 

τοῦ Μ 28 ἀνατέλει M 30 οὐδὲ] οὔτε M 
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δρισμός, οὐ δεῖ τοῦτον φϑείρειν τὸ δριστόν: εἰ γὰρ ὁ ὁρισμὸς τὴν φύσιν 

τοῦ πράγματος παραλαμβάνει. ὁ αὐτός ἐστι τῷ δριστῷ, χαϑὸ τὸ μὲν ὁρίζει 
* bi e , — 58. *, - e Ν *, , -- Ὁ ΄ 

τὸ δὲ δρίζεται: πῶς οὖν ἐνταῦϑα δρισμὸν ἀποδέδωχεν τοῦ συνεχοῦς φϑεί- 

ροντα τὸ συνεχές; ὅτι γὰρ φϑείρει τὸ συνεχὲς τὸ ἔχειν χοινὸν ὅρον, δεί- 
χνυμεν οὕτως" εἰ συνεχές ἐστι τὸ ἔχον χοινὸν ὅρον, τὸ δὲ ἔχον ὅρον διαιρετόν 

ἐστι, τὸ δὲ διῃρ μένον οὐχ ἔστιν συνεχές, τὸ ἄρα συνεχὲς ὡς ἔχον ὅρον οὐχ 
τοῦ διωρισμένου φϑείρει τὸ διωρισμένον, δείχνυμεν 
, ' ^ ' » S o * M J » 

ἐστὶ (τὸ qo Ep BO MNCO δὲ uy ἔχον 
τὸ δὲ dà διαίβετον χαὶ 

ἔχον χοινὸν ὅρον συνε) 

ἔστι συνεχές. ὅτι δὲ xai ὁ 
5 b] - ^ H4 

&yvs0Uzv* εἰ διωρισμένον 
^ σ * , , 2 , 5 bI » 

X0tyoy ρὸν ἀδιαίρετόν ξστι, συνεχες εστι, τὸ αρα 

χαὶ εὑρεϑήσονται παντα- 
πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι χοινὸν ὅρον ἐνταῦϑα 

διωρισμένον ὡς μὴ ἔς ἐστι. 

χόϑεν ἡμῖν ἄτοπα συναγόμενα. 
' 5» “» ΄ - B € - H , EY 

δυνάμε: ληπτέον, xai οὐχ ἐνεργεία, ἵνα μὴ εὑρεϑῇ τὸ διωρισμένον συνεχὲς 

χαὶ τὸ συνεχὲς διωρισμένον. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι οὗτος ὃ χοινὸς ὅρος ποτὲ 

μὲν xaÜ' αὑτόν ἐστι xal οὐχ ἔστιν μέρος τοῦ πράγματος, ὅτε χαὶ χυρίως 

ὲ λέγεται χοινὸς pns, ποτὲ ὃὲ μέρος ἐστὶ τοῦ πράγματος xal λέγεται χατα- 

χρηστιχῶς χοινὸς ὅρος, χαὶ μέρος μὲν οὐχ ἔστι τοῦ πράγματος, ὥσπερ τὸ 
EN ' , -T wn , ' e 

γραμμῆς (τοῦτο γὰρ τὸ σημεῖον χυρίως λέγεται χοινὸς ὅρος), 

μέρος δέ ἐστι τοῦ πράγματος, ὡς ὅταν λέγωμεν τὴν μονάδα μέρος οὖσαν 

τῆς ως τὰ πέντε xal | πέντε μὴ συνάπτειν. ὅτι δὲ τὸ σημεῖον οὐχ 79: 
ἔστιν μέρος τῆς ραμμῆς, δείχνυσιν xal αὐτὸς ὃ φιλόσοφος ἐν τοῖς Φυσιχκοῖς 
«o eo » , ^ ^ - ^ "^ N 

λέγων ὅτι τὸ ME εἴον. οὐχ ἔστιν μέρος τῆς Ἰραμμῇς" τοῦτο γὰρ ἢ οὐ 
χινεῖται T, χινεῖται xal ποιεῖ τὴν γραμμήν, xal χινούμενον T, ὅλον ἐστὶν 

, A E - ' 5 - ' , ^ er ? N »j S ) o λ εἰς τὸ ἐξ οὗ xal οὐ ποιεῖ τὴν γραμμήν, T, ὅλον ἐστὶν εἰς τὸ εἰς ὅ, xoi 
γέγονεν ἣ γραμμή (ἡμεῖς δὲ περὶ τῆς νῦν γινομένης διαλεγόμεϑα) T, τὸ μέν 

ἐστιν αὐτῆς εἰς τὸ εἰς ὅ, τὸ δὲ εἰς τὸ ἐξ οὗ, χαὶ εὑρεϑήσεται τὸ σημεῖον 

μεμερισμένον, ὅπερ ἄτοπον, εἴ γε τὸ OT le y μέρος οὐχ £yct, ὡς xal ὃ 
δρισμὸς αὐτοῦ δηλοῖ λέγων ̓  σημεῖόν ἐστιν οὗ μέρος οὐϑέν᾽. 

Ρ.4096 Οἷον τὰ πέντε εἰ μόριον, πρὸς οὐδένα 

χοινὸν ὅρον συνάπτει χαὶ τὰ πέντε. 

᾿Ενταῦϑα Tape ὅτι διὰ ποίαν αἰτίαν ncm τὸ εἰ ἔστι" τοῦτο 
ν᾿ -F * , 

γὰρ σημεῖόν ἐσ δέχα. 

προσέϑηχεν ὃ φιλόσοφος χατὰ πολλὰς αἰτίας" 
δυνατὸν τὸν πέντε 

τιν ἀμφιβάλλοντος ὅτι τὰ πέντε οὐχ ἔστιν μόριον τῶν 

χαί φαμεν ὅτι τὸ τιν 
- b] o 5 Ν Pj e M "n. ἢ ΄ 

πρῶτον μὲν ὅτι dptüpóv x«ü' αὑτὸν εἶναι xol μηκέτι 

μέρος εἶναι τοῦ δέχα. δεύτερον δὲ ὅτι οὐ μόνον τῶν δέχα ἐστὶν ὃ πέντε 
ἀριϑυός, ἀλλὰ xol τοῦ εἴχοσι xai τοῦ τριάχοντα. τρίτον ὅτι οὐχ ἔστιν 

μόνη του ὴ τοῦ δέχα εἰς πέντε" δύναται γὰρ ὁ δέχα ἀριϑμὸς xal εἰς ἴσα 

χαὶ πέντε, χαὶ εἰς ἄνισα, ὡς τρία χαὶ ἑπτὰ χαὶ 

δυνατὸν τὸν πέντε πολλαχῇ νοεῖσϑαι, εἰχότως ὃ 
φιλόσοφος ἀμφιβολητιχῇ περὶ αὐτοῦ ἐχρήσατο φωνῇ. 

ὃ. 4 φϑείροντα] φϑείροντος M 

20 ἐξ ob— el; τὸ in mrg. suppl. 
bis M 91 ἀμφιβάλλοντος] ἀμφιβάλλον M 

15 χοινῶς M 

M καὶ (ante o5)] ἢ M 
20 ἐν τοῖς Duc.) Z 10 p. 241235q. 

24. 25 εἰς 6] εἰσοῦ (sic) 

39 ἀμφιβολητιχῇ M?: ἀμφιβολὴ (sic) M! 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4089] 97 

p.4»32 Ὡσαύτως δὲ xal ὃ λόγος τῶν διωρισμένων ἐστίν 

Δύο ὄντων τῶν εἰδῶν τοῦ διωρισμένου, τοῦ τε ἀριϑμοῦ χαὶ τοῦ λόγου. 

ἐπὶ μὲν τοῦ ἀριϑμοῦ δείξας ὅτι διωρισμένος ἐστίν, οὐχ ἐδεήϑη δεῖξαι ὅτι 
xai ποσὸν πέφυχεν, ἀλλὰ τοῦτο παρέλειψεν ὡς ὁμολογούμενον πᾶσιν. ἐπὶ 

δὲ τοῦ λόγου | οὐχ ἀρχεῖται δεῖξαι μόνον ὅτι διωρισμένον ἐστίν, ἀλλ᾿ ὅτι 79» 

xal moGóv* ποσὸν μὲν γὰρ λέγομεν τὸν λόγον, διότι χαταμετρεῖται μαχρᾷ 

xal βραχεία συλλαβῇ. ἀλλὰ ζητοῦμεν ἐνταῦϑα περὶ ποίου διαλέγεται λόγου" 
6 υὲν γάρ ἐστιν ἐνδιάϑετος ὁ δὲ πορφ ροριχός. * ἃ περὶ οὗ τὸν λόγον 6 
οἰλύσοψες ποιεῖται. Mpeg xal χατὰ ποῖον τρόπον τοῦ ποσοῦ ὁ λόγος 

10 ἐστὶ ποσόν: πολλαὶ γὰρ ce ἀμφισβητοῦσι περὶ τοῦ λόγου χαὶ πολλαὶ 

τούτῳ χέχρηνται" ἣ μὲν qàp γραμματιχὴ οἶδεν τοῦτον ὡς πάϑος ἐν νῷ 

μένον, ἢ δὲ λογιχὴ συλλογιζόμενον, ἢ δὲ ῥητοριχὴ ὡς χαλλωπιζόμενον, 
ἣ δὲ φυσιχή, ἐξ ἧς χέχτηται xol ἢ ἰατριχή, οἶδεν αὐτὸν διὰ τῶν φωνητιχῶν 

σι 

ὀργάνων ἀποτελούμενον, T, ὃὲ μουσιχὴ οἶδεν τοῦτον ὡς χαταμετρούμενον 
15 μαχρᾷ xat βραχεία συλλαβῇ χατὰ τοῦτον οὖν τὸν diee ποσὸν εἴρηχεν τὸν 

λόγον ὃ φιλόσοφος. ἀλλὰ πάλιν εἰ ἢ βραχεῖα ἕνα ἔχει χρόνον ἣ δὲ μαχρὰ 
δύο, χαταμετρεῖται δὲ ὑπὸ ἑνὸς τὰ δύο, τίνος χάριν οὐχ ἠρχέσϑη μόνον 

εἰπεῖν ὅτι μετρεῖται ὃ λόγος τὰ Bpaysta συλλαβῇ, ἀλλὰ προσέϑηχεν χαὶ 

τῇ μαχρᾶᾷ; πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐ πᾶν μαχρὸν δύο Eyst χρόνους" τῶν 

20 γὰρ μαχρῶν τὰ uiv δύο ἔχει χρόνους, ὥσπερ τὸ ἡ χαὶ τὸ ὦ, τὰ δὲ ἕνα 

ἥμισυν ἔχε: χρόνον. ὡς ἢ at δίφϑογγος xal ἢ ot. ὅτι δὲ ἢ aX δίφϑογγος 
στιν χρόνου, πρόδηλον ἐντεῦϑεν: μαρτυροῦσι γὰρ 

ot γραμματικοὶ ὅτι ἡνίκα μὲν T at δίφϑογγος ἢ T, ot ἐν τέλει λέξεως 
εὑρίσχεται μόνη ἄνευ συμφώνου, προπαροξύνουσι τὴν συλλαβήν, χαίτοι ἐπὶ 

95 τῶν μαχρῶν τῶν ἐχόντων δύο χρόνους μὴ ποιοῦντες, | ὥσπερ λέγουσι xoi 80: 

[4 xal ἢ ot ἑνὸς ἡυίσεώς 
^ qe 

τὸ “Ὅμηροι xal τὸ Κορίνϑιαι xal τὸ Αἰγύπτιαι" ταῦτα γάρ, διότι ἑνὸς ἡμίσεως 
χρόνου εἰσίν, προπαροξύνονται. εἰ ὃὲ συμβῇ σύμφωνον εἶναι μετ᾽ αὐτῶν, 

τότε οὐχέτι τὸν αὐτὸν τόνον φυλάττουσιν. ἀλλὰ παροξύνουσι, ὡς τοῦ συυ- 
φώνου ἀναπληροῦντος τὸ λεῖπον ἡμιχρόνιον τῇ διφϑόγγῳ, οἷον ' τοῖς Κοριν- 

30 ϑίοις᾽. σημειωτέον δὲ ὅτι ὁ ̓ Δριστοτέλης ἐνταῦϑα πᾶσαν λέξιν xal συλλαβὴν 

χαὶ πᾶσαν ἄσημον φωνὴν λόγον ἐχάλεσεν" xai γὰρ χαὶ ἢ λέξις χαὶ ἢ συλλαβὴ 
χαὶ f, ἄσημος φωνὴ χαταμετρεῖται ὑπὸ βραχείας xai μαχρᾶς συλλαβῆς. 

τεῦϑεν ἔδειξεν ὃ φιλόσοφος ἐχ τοῦ ων ὅτι μὲν οὖν ποσόν ἐστιν ὁ λύγος, 
χαταμετρεῖσϑαι μαχρᾷ τε xal βραχείᾳ collar: πλέχεται γὰρ ὁ συλλο- 

35 γισμὸς οὕτως 6 λόγος χαταμετρεῖται, τὸ χαταμετρούμενον ποσόν ἐστιν, 

ὃ λόγος ἄρα ποσόν ἐστιν. ὅτι δὲ διωρισμένος ἐστί, δείχνυσιν ἐχ τοῦ μὴ 
ἔχειν χοινὸν ὅρον τὸν συνάπτοντα τὰς ἰδίας αὐτοῦ συλλαβάς: τοσοῦτον 

τάρ διεστήχασιν ἀπ’ ἀλλήλων αἵ λέξεις, ὡς ἔργον γενέσϑαι τοῖς γραμμα- 

8 lae. signavi; suppleveris ἐστὶν οὖν 6 προφοριχός 11 τούτῳ] τοῦτον M 

7] εἰ M 15 paxpà M*: μιχρᾶ M 26 Κορίνϑιαι] κόρινϑαι M 32. 94 χατα- 

μετρῆται et χαταμετρῆσϑαι fere constanter M 
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τικοῖς διαχρῖναι τίνα μέν ἐστιν ἀρχτιχά, τίνα OE μέσα, τίνα δὲ ληχτιχά, ὡς 

uy, δυναμένου ἦτε τοῦ μέσου πρώτου γενέσϑαι μήτε τοῦ πρώτου τελευταίου, 
L 

p.523. Τὰ γὰρ τοῦ ἐπιπέδου “μόρια πρός τινα / xotyov. : ὅρον 
σ 

5 Ἰστέον ὅτι ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου xai τῆς ἐπιφανείας διημάρτανον οἱ 
, 

ον παλαιοὶ ἑνὶ ὀνόματι χεχρημένοι ἐπ᾿ ἀμφοτέρων: οὐδὲν γὰρ ἡγοῦνται δια- 

φέρειν, οὔτε εἰ τὴν ἐπιφάνειαν χαλέσουσιν ἐπίπεδον οὔτε | εἰ τὸ ἐπίπεδον 80v 
6l oí δὲ νεώτεροι γεωμετρίᾳ ἐπιγενόμενοι τὸ μὲν τοῦ ἐπιπέδου 

ὄνομα ἐπὶ τῆς Ἰραμμῆς ἐπιφέρουσι, xal ἁπλῶς εἰπεῖν ἐπὶ ἐχάστης ἐπιφα- 

10 νείας ἐχτεταμένης χαὶ ἴσα ἐχούσης τὰ ἄχρα, τὸ δὲ τῆς ἐπιφανείας ὄνομα 
χαὶ ἐπὶ τῶν μὴ οὕτως ἐχόντων, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐχτεταμένων, φέρουσι, xal 

- Ἁ * ^ 5 , ^M ' M τὰ » — - , 

χαλοῦσι τὴν μὲν γραμμὴν ἐπίπεδον τὴν ὃὲ ἐπιφάνειαν τῆς χυρτῆς σφαίρας E 

y ^ , ^ - ΝΣ ΄ 

ι τι UEV ἐπιπεόον, τοῦτὴ XO ἐπιφᾶνεια, ἐπιφάνειαν. χαὶ συλλήβδην εἰπεῖν εἴ τι | ΄ 

οὐχ εἴ τι δὲ ἐπιφάνεια, τοῦτο χαὶ ἐπίπεδον. 

15 ρ.8115 Ἔτι τὰ μὲν &x ϑέσιν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν ἐν αὐτοῖς 
μορίων συνέστηχε τὰ ὃ Q- 

Τετραχῇ ποιεῖται τοῦ ποσοῦ τὴν διαίρεσιν ὁ φιλόσοφος" διαιρεῖ γὰρ 
τὸ A] εἰς συνεχὲς χαὶ εἰς διωρισμένον, χαὶ εἰς τὸ 3x ϑέσιν ἐχόντων 

χαὶ οὐχ ἐχόντων ϑέσιν, xai εἰς τὸ xal) αὑτὸ χαὶ χατὰ συμβεβηχός, xoi 
20 εἰς τὸ ὡρισμένον χαὶ ἀόριστον. χαὶ μὴ ϑαυμάσῃς, εἰ πολλαχῶς γέγονεν 

ἢ διαίρεσις, ὅπου γε χαὶ τὸ ζῷον τετραχῶς διαιρεῖσϑαί φαμεν, ἔχ τε τοῦ 

τόπου τῆς διαγωγῆς χαὶ ἐχ τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς χαὶ ἐχ τῆς φρονήσεως 

χαὶ ἐχ τοῦ τρόπου τῆς διοργανώσεως. χαὶ ταύτῃ χοινωνεῖ τὸ ποσὸν τῷ 

ζῴῳ τὸ τετραχῶς διαιρεῖσϑαι. τοῦτο δὲ γίνεται, ὅτι 7| πρώτη διαίρεσις 

ἰσχύει πάσας τὰς τοῦ πράγματος διαλαβεῖν, διαφοράς. E QUAC 
; - 

τοίνυν περὶ τῆς πρώτης διαιρέσεως ἐπὶ τὴν δευτέραν (ooa λοιπὸν xat 

ὃ οὐχ ἔχει ϑέσιν. ἀλλὰ δεῖ 
* 5 L1] - Ω 2 3, , ^ - - ) » » 

ἐπὶ τῶν Ücoty ἐχόντων τὰ τρία ταῦτα | συνδραμεῖν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἔν τινι 81- 

* e - -"Ἢ 

φήσιν OXt τοῦ ποσοὺ τὸ | ωξν ἔχε ι ϑέσιν τ c^ 

*, IT * M b c E 

εἶναι, τὸ συνεχὲς εἶναι, τὸ δείξει ὑποπίπτειν, ὡς εἴ tt ἕν τούτων ἀποληφ- 
-- 80 ϑείη, οὐχέτι λέγεται ϑέσιν ἔχειν τὸ τοιοῦτον 2E οἷον ὃ χρόνος xal 

ἔν τινί ἐστι χαὶ συνεχής ἐστιν, ἀλλὰ διότι δείξει οὐχ ὑποπίπτει, οὐ λέγεται 
ϑέσιν ἔχειν. πάλιν τὸ λευχὸν xal δείξει ὑποπίπτει xal ἔν τινί ἐστι, διότι 

δὲ uf ἐστι συνεχές, οὐδὲ τοῦτο λέγεται ϑέσιν ἔχειν. Ἢ δὲ ἑτέρα Bpeuym 
οὐ συνίσταται: ἀδύνατον γὰρ πρᾶ 18s xal δείξει ὑποπίπτον xai QUEE ὃν 

35 μὴ xoi ἔν τινι εἶναι. ὅτι OE τὸ δείξει ὑποπίπτον xai τὸ συνεχὲς ἔχει τὸ 
ἔν τινι εἶναι, δῆλον ἐντεῦϑεν- εἰ τὸ συνεχὲς τοῦ ποσοῦ, τὸ δὲ ποσὸν συμ- 

6 ἀμφοτέρω M 9. 12 γραμμῆς et γραμμὴν] an ὁμαλῆς et ὁμαλὴν ἢ (cf. El. p. 192,19) 

11 ἐκτεταμμένον (sic) M 12 σφέρας M 18. 19. ἐχόντων (bis)): ἔχοντα M 
9t OA ! A “Ὁ * ᾿ - / 20. 24 τῷ ζῴῳ] τὸ ζῶον M 24 τὸ vetp.] an τοῦ τετρ. ἢ 80 ἔχει Ν 
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, X MNA MA ee: A M v - Ν RA 

βεβηχός, τὸ δὲ συμβεβηχὸς ἔν wi, xol τὸ συνεχὲς ἄρα ἔν τινί. - xal 0 μὲν 

φιλόδοφος xspi τῶν ϑέσιν ἐχόντων τοὺς τρεῖς τούτους ἀποδέδωχε deba 
προσδιωρισμούς, ἡμεῖς δὲ βυντοϊμύπεβον φαμεν ὅτι ταῦτα ϑέσιν ἔχει 

, 

ἔτι συντομώτερον ᾿ϑέσιν ἔχειν λέγοντα! p Qa 
Ἁ , Φ , L4 ) 

τὰ μέρη ἀναμένει ἄλληλα, 
7 ΄ . e , M LN T , , 

ueyéüv * otov T, τραμμὴ xai ἢ LEE xai τὸ σῶμα xoi ὁ τόπος ϑέσιν 
: Y , , Ses Y λ iJ , ^ 

ἔχει, διότι μεγέϑη εἰσὶν χαὶ τὰ μέρη ἔχει ἀναμένοντα ἄλληλα, ἀριϑμὸς ὃ 

ge (n^ 
M , M , 5 v v , *, xal λόγος xai χρόνος οὐχ ἔχει. ϑέσιν, διότι οὔτε μεγέϑη εἰσὶν οὔτε τ 

μέρη τούτων ἀναμένει ἄλληλα. 6 τοίνυν ἀριϑμὸς διττός ἐστιν, ὁ μὲν 
ἀριϑυῶν ὁ δὲ ἀριϑμούμενος. χαὶ ὁ υὲν ἀριϑμούμενος λέγεται ϑέσιν ἔχειν LI 

(τούτου γὰρ τὰ μέρη ἀναμένε: ἄλληλα), 6 δὲ dptüuGv, περὶ o0 νῦν ἡμῖν τὶ 

24 6 λόγος, οὔτε τὰ μέ Ῥὴ ἔχει ᾿ἀναμένοντα ἄλληλα xai ποσόν ἐστιν. ἡμεῖς 

δέ, ὡς εἰρήχαυεν.. περὶ τοῦ υξτροῦντος διαλεγόμεϑα χαὶ οὐ περὶ τοῦ μετοου- 
t i D i D i i 

μένου: ὁ γὰρ μετρούμενος | ὑπὸ ταύτην ἀνάγεται τὴν χατηγορίαν, ὑφ᾽ 

ἣν χαὶ τὰ ἀριϑωούμενα πράγματα. ἀλλὰ ἀποροῦσιν εὐθέως λέγοντες ὅτι 
χαὶ ὃ χρόνος χαὶ 6 λόγος ϑέσιν ἔχει, διότι ϑεωρεῖται ἐν τούτόις τὸ πρῶτον 

χαὶ τὸ δεύτερον. χαὶ ἔτ' μέντοι 1Ξ ἐν τῷ ἀριϑαῷ iy uiv γὰρ τῷ ἀριϑμῷ i , i i i ERES i δ 1 b» τ D 

ἐστι τὸ πρῶτον xoi τὸ δεύτερον, ὡς f, μονάς ἐστιν πρῶτον τῆς δυάδος, 
ἐν δὲ τῷ λόγῳ τὸ προοίμιον. πρὸ τῆς διηγήσεώς xal αὕτη πρὸ τῶν ἀγώνων, 

χαὶ οὗτοι πρὸ τῶν ἐπιλόγων, iy Oi τῷ χρόνῳ, ὅτι usxà τὸ ϑέρος οὐχ ἢ 

τον τ ἐστι τροπή, ἀλλὰ τὸ φϑινόπωρον. τούτου γοῦν Xápw ταῦτα λέγουσιν 

ἔχειν ϑέσιν, διότι ϑεωρεῖται ἐν αὐτοῖς τὸ πρῶτον xal τὸ δεύτερον. πρὸς 
eo eo - , ^. Y» $48 YN E » * bj M ^ ΄ 

00$ QUUEV Ott! ταῦτα Sau ᾽ν Οὐχ ξχϑει; αλλὰ ud ov τάξιν. οὐ ταῦτον ὁἐ 
* ^ Ὑ "5 RJ iH , , ^ ΄ “ ὙΜ M a 

ἐστι τὸ ἔχειν τάξιν xal Üfotw: ἐπὶ πλέον γάρ ἐστιν ἢ τάξις" st τι μέν γὰρ 
, * - , b] Y ^ , * PES ^ ΄ Y 

τάξιν ἔχει. τοῦτο xol ϑέσιν, οὐχ εἴ τι δὲ ϑέσιν ἔχει, ἤδη xol τάξιν ἔχει. 
Al xul ταῦτα μὲν περὶ τῆς δευτέρας διαιρέσεως 

) A ^ ΄ - Και , , ΄ SP uA [: - Ἐφεξῆς δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν τρίτην μέτεισιν ὁ φιλόσοφος λέγων τοῦ 
- Α e ^ ^ p*3 ' ^ ' 3 

ποσοῦ τὸ μὲν xaÜ αὑτὸ τὸ Oi χατὰ συμβεβηχός᾽. xai ἵνα δὲ τὰ xa 
αὑτὰ ἐχ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς ὃ διορίσωμεν, χεχρήυεϑα χανόν! τοιούτῳ" 
ὧν τὸ μέγα xai τὸ μιχρὸν xai τὸ πολὺ χαὶ ὀλίγον xo αὑτὰ κατηγορεῖς αἱ e 

LI 

- [4 ^N SY x ταῦτα xaÜ' αὑτὰ xai χυρίως ποσά ἐστιν, ὧν OE τὸ μέγα xol τὸ μιχρὸν 
^ i “7 M J 

xai τὸ πολὺ xal τὸ ὀλίγον χατὰ συυβεβηχὸς χατηγορεῖται, ταῦτα χατὰ 
' ^ *, κι Ἁ 

συμβεβηχὸς ποσά ἐστιν’ οἷον τὸ λευχὸν χατὰ συμβεβηχὸς λέγεται εἶναι 
à ^ 

λ 

ποσόν: οὐχ αὐτὸ γὰρ τὸ λέῦχόν ἐστιν ποσόν, ἀλλὰ τὸ ὑποχείμενον τῷ 

λευχῷ᾽" πρὸς γὰρ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ἐν ᾧ ἐστ' τὸ λευχόν, οὕτω 

λέγομεν xai ποσὸν τὸ λευχόν. οὕτως | 
λέγομεν χατὰ συμβεβηχός" διὰ γὰρ τὸν ὑποχείμενον χρόνον τὸν δεχαετῇ 

wv M S s * eo 5» LS LIP 

πολὺς ἘΕΠΡΈΣΕ ειναι. ἀλλὰ au τοροῦσί τινες Ott εἰ ταῦτα οὕτως εχει, οἱᾷα 
[I 

τί μὴ xai τὸν λόγον xaxd συμβεβηχὸ ς λέγομεν εἶναι ποσόν: χαὶ γὰρ χαὶ 

οὗτος διὰ τὴν παρέχτασιν τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἐχφωνεῖται, λέγεται πολὺς εἶναι 

λόγος. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐ διὰ τοῦτο λέγεται πολὺς χαὶ μαχρός, 

ἀλλὰ xai ξαυτόν ἐστιν μέγας. ὅϑεν εἰ βουληϑείημεν μαχρὸν ἐχφωνῆσαι, 

I4 I 10 ἀναμένη M 22 ἔχειν M 24 ἤδη) εἴδη M 

τὰ] τῶν M 

SI: 

* ^ rp m ^ M ) € 

χαὶ τὸν Τρωϊχὸν πόλεμον ποσὸν δὲ: 
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πλέον διαστέλλομεν τὴν ἀρτηρίαν xai ἐμπίπλαται πλείονος πνεύματος, εἰ δὲ 
τὸ ἐναντίον βραχύ τι χαὶ μιχρὸν ἐχφωνῆσαι ϑέλωμεν, οὐχ ὁμοίως οὔτε ἣ 
ἀρτηρία διαστέλλεται οὔτε πάλιν πληροῦται πνεύματος. χαλῶς οὖν οὐ 
λέγομεν τὸν λόγον χατὰ συμβεβηχὸς εἶναι ποσόν, ἀλλὰ xa9' αὑτόν, ὡς 

5 ἐδείξαμεν. xal ταῦτα μὲν περὶ τῆς τρίτης διαιρέσεως. μέτεισι δὲ λοιπὸν 
ἐπὶ τὴν τετάρτην διαίρεσιν 6 φιλόσοφος, οὐχ ἀμέσως, ἀλλὰ παραδίδωσιν 
ἴδιον τοῦ ποσοῦ λόγον, ὅτι ἴδιόν ἐστι τοῦ ποσοῦ τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, 
χαὶ $x τούτου ὥσπερ móptopd τι ἀναφαίνεται ἣ τετάρτη διαίρεσις ἢ λέγουσι 

ὅτι τοῦ ποσοῦ τὸ μέν ἐστιν ὁριστὸν τὸ δὲ ἀόριστον, xal ὁριστὸν μὲν ὡς 

10 τὰ ἑπτὰ εἴδη, οἷον γραμμή, ἐπιφάνεια, σῶμα, τόπος, χρόνος, λόγος, ἀριϑμός, 

ἀόριστον δὲ τό τε μέγα xal τὸ μιχρόν, πολὺ xal ὀλίγον. 
᾿Αλλὰ χαὶ ἐνταῦϑα γενόμενοί τινες χαὶ τὴν λέξιν βασανίσαντες ἀποροῦσι 

δύο τινὰς ἀπορίας, πρώτην μὲν ὅτι τίνος χάριν πρῶτον ἴδιον βουλόμενος 
- 

ἀποδοῦναι τοῦ ποσοῦ d ose d εἶπεν ἔτι δὲ ἴδιον τοῦ ποσοῦ 

iJ 

15 λέγεται | τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον. διὰ τί τὸ ἔτι προσέϑηχεν βηδενὸς 82v 

εἰρημένου ἰδίου: τοῦτο γὰρ τὸ πρόσρημα εἴωϑεν ἐπί τισιν προειρημένοις 
λέγεσϑαι, ἐνταῦϑα δὲ οὐδὲν ἴδιον ἀποδέδωχε πρὸ τούτου τοῦ ἰδίου: οὐχ 
ἄρα χαλῶς ἔγχειται τοῦτο τὸ πρόσρημα. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐ μάτην 

φιλόσοφος τέϑειχεν τοῦτο᾽ εἰ γὰρ xal μὴ φανερῶς εἶπεν ἕτερον ἴδιον 

20 τοῦ ποσοῦ, ἀλλ᾽ οὖν λεληϑότως ἔλεγεν ἄνω ἴδιον εἶναι τοῦ ποσοῦ τὰ χατα- 
μετρεῖσϑαι, ὅπου ἔλεγε τὸν λόγον ποσὸν ὄντα παταμετρε εἴσϑαι βραχείᾳ xai 

, ^ , μαχρᾷ συλλαβῇ. xoi αὕτη μὲν f πρώτη ἀπορία τε xal ἐπίλυσις. δευτέραν 

ὃξ ἀπορίαν πάλιν προφέρουσι λέγοντες ὅτι εἰ ἄνω περὶ τῆς οὐσίας διαλεγό- 
μενος ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ταύτης τὸ υηδὲν ἔχειν ἐναντίον, διὰ τί φιλοσύν- 
τορος ὧν ὃ φιλόσοφος τὸ αὐτὸ ἴδιον πάλιν 2s ἑτέραν χατηγορίαν ἀνή- τῷ [an 

1αγεν. xat φάμεν ὅτι οὐ μόνον ἐπειδήπερ τὸ ἴδιον δύο τινὰ βούλεται 
ἔχειν, τό τε μόνῳ ἐφαρμόζειν χαὶ τὸ παντί, ἐχεῖ μὲν ἀναγαγὼν τὸ μηδὲν 

ἔχειν ἐναντίον ὑπὸ τ jv οὐσίαν ἔδειξεν ὅτι οὐ μόνῃ ὑπάρχει οὔτε τῇ οὐσίᾳ 
οὔτε τῷ ποσῷ, εἴ γε ἄμφο ἔραις ἐφαρμόζει, ἐνταῦϑα δὲ οὐ περὶ τοῦ εἰ 

80 μόνῳ τῷ ποσῷ ΠΕ ἣ uf μόνῳ πρόχειται αὐτῷ dinge ἀλλ εἰ 

ἄρα παντὶ ὑπάρχει xui οὐ παντί. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν μάτην εἴρηται τῷ 
φιλοσόφῳ, ἀλλὰ τεχνιχῶς ποιῶν ὑπὸ c^ τὸ ποσὸν ἀνήγαγεν τοῦτο τὸ ἴδιον, 
ζητῶν εἰ παντὶ ὑπάρχει χαὶ εἰ μὴ παντί. ἄλλως δὲ ἡμεῖς τῆς συντομίας 
ϑαυμάσομεν τὸν φιλόσοφον, διότι μὴ ὥσπερ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐπειράϑη δεῖξαι 

35 εἰ μόνῳ ὑπάρχει καὶ παντί, οὕτω χαὶ | ἐνταῦϑα- ἐνταῦϑα qàp πειρᾶται, 88: 

ὡς εἰρήχαμεν, ἀποδεῖξαι εἰ παντὶ ὑπάρχει xol εἰ μὴ παντί, παραλείψας 

τὸ μὴ μόνῳ χαὶ μόνῳ ἐχ τῶν λεγομένων ἐν τῇ περὶ τῆς οὐσίας διδασκαλίᾳ. 

τοῦτο πέρας τῆς παρούσης ϑεωρίας. 

2 ϑέλωμεν M!: ϑέλομεν M? 14 ἔτι τῷ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον Arist. 20. 21 κατα- 

νετρῆσϑαι M 2] ἔλεγε] p. 4^33 24 ἔλεγεν] p. 3524 21 τό τε] τόπον M 

τὸ (ante παντί) τῶ M 28 post ἔχειν iter. τόπον (sic) μόνω.---ἔχειν M 29 περὶ] 

παρὰ M 35. 91 μόνῳ] μόνη M (ter) 
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(θεωρία xQ'.) 

p. 52315 "Ett τὸ μὲν ἐχ ϑέσιν BORN πρὸς ἄλληλα τῶν ἐν αὐτοῖς 
μορίων συνέστηχεν, τὸ δὲ ἐπι: ἐχόντων ϑέσιν. 

Κ - , 3 e , M - e" n ^ * , v 

αλῶς οὐχ εἶπεν ὃ φιλόσοφος p τοῦ ποσοῦ ὅτι τὸ μὲν ϑέσιν ἔχει 

5 τὸ δὲ οὐχ ἔχει ϑέσιν, fva τὴν ον ἀπορίαν. ἐχφύ m εἰ γὰρ εἶπεν 
ϑέσιν, ἠπορήσεν ἄν τις λέγων ὅτι ὃ τόπος ϑέσιν ἔχει, τὸ δὲ ϑέσιν ἔχον 
ἐν τόπῳ, ὁ τόπος ἄρα ἐν τόπῳ, ὅπερ ἄτοπον. ἵνα δὲ τὴν ἀπορίαν χαὶ 
τὴν ἐπίλυσιν δημοσιεύσωμεν, εἴπωμεν οὕτως; 1, ϑέσις διττή, ἢ μὲν τῶν 
μερῶν ἀλληλουχία εἰς τὸ ὅλον, f, δὲ τοῦ ὅλου ἔν τινι ἑτέρῳ ἔξωϑεν ὄντι. 

- kd P. ΄ -" ^ ΄ 

10 διὰ τοῦτο οὖν οὐχ εἶπεν ᾿ϑέσιν ἔχειν᾽, ἵνα μὴ ἡμεῖς διαμάρτωμεν xal τὸ 
σημαινόμενον ἐχεῖνο νοήσωμεν τὸ λέγον ϑέσιν εἶναι τὴν τοῦ ὅλου ἐν ἑτέρῳ 
ν » SINN " δ 2 , - , o M - 

ἔξωϑεν ὄντι. νυνὶ δὲ προσϑεὶς τὴν ἐξ πρόϑεσιν ἐσήμανεν ὅτι περὶ τῶν 

μερῶν τοῦ ὅλου διαλέγεται. 

Ρ. ὅ411 Οἷον τὰ μὲν τῆς γραμμῆς μόρια ϑέσιν ἔχει πρὸς ἄλληλα’ 

15 ἕχαστον γὰρ χεῖταί που. 

Οὐχ ἐλέγομεν ἐν τῇ θεωρίᾳ ὅτι ἵνα γένηται τὰ ϑέσιν ἔχοντα, δεῖ 
συνδραμεῖν τρία τινὰ πρὸς γένεσιν τούτων, πρῶτον μὲν τὸ ἔν τινι εἶναι, 

δεύτερον (x5) δείξει ὑποπίπτειν, τρίτον τὸ συνεχὲς εἶναι; ταῦτα τοῦ φιλοσόφου 
λέγοντος dxous* φησὶν γὰρ ὅτι ἕχαστον αὐτῶν χεῖταί που, ἵνα σημάνῃ 

20 (τὸν ἔν τινι, xal ἔχοις ἂν διαλαβεῖν xal ἀποδοῦναι ποῦ ἕχαστον 
- σ ' "P e | , Ἂς , , ΄ * , M Y 

χεῖται, ἵνα τὸ δείξει ὕπο πίπτον δηλώσῃ, τρίτον πάλιν ἐπήγαγεν xai 83 
πρὸς ποῖον μόριον τῶν λοιπῶν συνάπτει, ἵνα τὸ συνεχὲς ὑπαινίξηται. 

M - p.5423 Kai τὰ τοῦ στερεοῦ δὲ ὡσαύτως xal τὰ τοῦ τόπου. 

T -^ 2 ^ - P] ' , c δ , , ἊΣ Καλῶς οὐχ εἶπε σῶμα ἀλλὰ στερεόν, ἵνα τὴν εἰρημένην τῇ προτε- 
ραίᾳ ἀπορίαν ἐχφύγῃ τὴν λέγουσαν ὅτι τίνος χάριν τὸ σῶμα ὑπὸ τὴν τ σι 

οὐσίαν ἀναχϑὲν ὑπὸ τὸ ποσὸν πάλιν ἀνήγαγεν: οἵ γὰρ μαϑηματιχοὶ σῶμα 

οὐχ ἐχάλουν τὸ ἔχον ἁπλῶς τὰς τρεῖς διαστάσεις, ἀλλὰ τὸ στερεόν. 

- à ΡΝ INSAT A QUERN "ἧς αὐ το ΄ c τὸ ἘΦ - δῶν m Ἄς, ^T. , 

p.5326 Οὐδὲ τὰ τοῦ χρόνου: ὑπομένει γὰρ οὐδὲν τῶν τοῦ χρόνου 

υορίων. 

80 Οὐ γὰρ διττὴν εἰργάσατο τὴν διαίρεσιν; ποτὲ μὲν γὰρ συναπτομένην 

τοῖς τέτρασιν εἴδεσιν τοῦ συνεχοῦς ἐποίησεν τὴν x ἃ ox 

I tit. inserui (cf. p. 84,15) 9 ἔτι δὲ Arist. 6 seribas ϑέσιν (Eyetv) (ef. v. 10) 
16 ἐλέγομεν] p. 88,28 11 τὸ] τῶ M 18 pr. τὸ inser. Keil 20 τὸ addidi 

ὅπου Arist. 24 τῇ προτερᾳίᾳ ἀπορίαν] τῇ προτέρα ἀπορία M (εἴ. p. 89,96) 

91 post τὴν lac. signavi 
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ES N , - , * 3 L 
p.5338 Κυρίως δὲ ποσὰ μόνα ταῦτα λέγεται τὰ εἰρημένα. 

Ἔντεῦϑεν ἐπὶ τὴν τρίτην διαίρεσιν μεταβέβηχεν, τήν τε χαϑ᾽ αὑτὸ 
x«i χατὰ συμβεβηκός, xat φησιν ὅτι χαϑ᾽ αὑτὰ mood ἐστι τὰ εἰρημένα, 

- , , - » , PS a A bl AJ - ^ 

οἷον ἐπιφάνεια, γραμμή. σῶμα, τόπος, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ ποσὰ οἷον τὸ 

λευχὸν xal ὃ χρόνος. 

p.5*ii Τῷ δὲ «oc 

ρισμένων qa ν 
, 

τριπήχει ἣ τ 
- 
ς 

*, , 5 τ ; ' 

ἐναντίον, εἰ μὴ τὸ πολ 

χαὶ γινώσχων ἐχ τῶν περὶ τῆς οὐσίας λόγων οὐ μόνῳ τοῦτο ὑπάρχειν 
τῷ ποσῷ, βούλεται νῦν ἐνταῦϑα ζητῆσαι εἰ παντὶ ὑπάρχει ποσῷ ἣ οὐ 
παντί [τοῦτο ὃὲ | δηλονότι]. χαὶ πρῶτον μὲν συνηγόρει ὅτι οὐ παντὶ τῷ 84: 

ποσῷ ὑπάρχει. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἢ συνηγορία χέχρηται τῷ τε μιχρῷ xol τῷ 

αεγάλῳ xal τῷ πολλῷ χαὶ τῷ ὀλίγῳ, φέρε τούτων τῶν ὀνομάτων σαφή- 
νειαν ποιησώμεϑα. διττοῦ οὖν εἴδους ὄντος τοῦ ποσοῦ, ὡς εἴρηται, τοῦ 
μὲν συνεχοῦς τοῦ δὲ διωρισμένου, ἐπὶ μὲν τοῦ συνεχοῦς φέρεται τὸ μέγα 
χαὶ τὸ μιχρόν, ἐπὶ ὃξ τοῦ διωρισμένου τὸ πολὺ χαὶ τὸ ὀλίγον. τὸ δὲ 

ἔλαττον φέρεται χαὶ ἐπὶ τοῦ συνεχοῦς x«i ἐπὶ τοῦ διωρισμένου, xal διότι 
υὲν ἀντίχειται τῷ χολοβῷ, φέρεται ἐπὶ τοῦ συνεχοῦς, διότι δὲ ἀντίχειται 
τῷ πλείονι, φέρεται ἐπὶ τοῦ διωρισμένου. ἀλλὰ ἀποροῦσί τινες ἡμῖν εὐϑέως 

: ^ 

£y λέγοντες ὅτι εἰ τὸ μέγα xal τὸ μιχρὸν ' 

δύο τινὰς ἀπορίας, πρῶτον 

ἐπὶ τοῦ συνεχοῦς πολὺ χαὶ ὀλίγον ἐπὶ τοῦ διωρισμένου, πῶς 
zo 

(ἢ. τ [0] 

S2 

Sg e Q^ 

τὸ ὕδωρ συνεχὲς ὃν λέγομεν πολύ. πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν δύο τινὰς 
5 ΄ , , b e ' [edd ' , AN 

ἐπιλύσεις προς φερύμεν" λεγαν τες ΠΥ ΜΠ τ πολὺ λέγεται, Tj 

διότι τῇ ἐπινοίᾳ διαιρεῖται εἰς χάδους T, διότι ἕτοιμόν ἐστιν πρὸς διαίρεσιν, 
ὡς ἀνωτέρω ἐλέγομεν. δευτέρα ἀπορία. τίνος χάριν τὸν χρόνον συνεχῆ 

λ 
, - ^ ^ , T 4 ' , 

ὄντα πολὺν λέγομεν τῷ τοῦ διωρισμένου ὀνόματι; xai προβαλλόμεϑα 

πάλιν τὴν αὐτὴν χαὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ἀπορίας λύσιν, λέγοντες ὅτι δυνατὸν 
χαὶ τὸν χρύνον ἐν ἐπινοίᾳ MENS εἰς ἐνιαυτούς, ἡμέρας τε xai ἑβδομάδας 

xai μῆνας xai ὥρας. ἀλλ᾿ ἐπειδὴ τὰς ἀπορίας ἐπελυσάμεϑα, φέρε ζητή- 
σωμεν τίς ἢ αἰτία τῆς ἀποχληρώσεως τοῦ λέγεσϑαι μὲν τὸ συνεχὲς τοῖς 
ὀνόμασι | τοῦ διωρισμένου τὸ O& διωρισμένον μνηχέτι τοῖς ὀνόμασι τοῦ 84ν 

35 συνεχοῦς. ΣΝ τοίνυν ὅτι ἐπειδὴ τὰ συνεχῆ δυνατὸν xal διωρισμένα 

] ταῦτα μόνα coll. Arist. 6 ἔτι τῷ ποσῷ Arist. (cf. p. 90,14) ἐπὶ μὲν] 

εἶπεν Ν 6. τ ἀφορισμ. M 4. 8 τὸ δίπηχυ ἣ τρίπηχυ M ὃ τῶν τοιούτων 

Arist. οὐδὲν γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἐν., εἰ μὴ ἄρα Arist. 10 τῶν πρός τι Arist. 

12 ὑπάρχειν] ὑπάρχει Μ 14 τοῦτο δὲ δηλονότι delevi 15 «oi τῷ] τε «ai M 
16 τὸ πολὺ M 28 ἀνωτέρω] p. 17,5 λέγομεν M 29 πολὺν] πολὺ M 
$uop.] προδιωρ. M 
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εἶναι, τὰ δὲ διωρισμένα οὐδέποτε εἶναι συνεχῆ. διὰ τοῦτο τὰ μὲν δέχεται 
τὴν ὀνομασίαν τοῦ ἑτέρου τὰ δὲ οὐ δέχεται. 

"A ) 1092255 y iJ - P] , e - C rw. , ΄ 

λλ ἐπειδὴ τὰ τῶν ὀνομάτων ἱχανῶς ἡμῖν πεπολυπραγμόνηται, φέρε 
2 * "x 2 “Ὁ 2 ,^ 9 / ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀναδράμωμεν αὐτὴν τὴν συνηγορίαν ᾿Αριστοτέλους περ!- 

, , - € ^ ^ v 

5 ϑέμενοι ἐν μέσῳ. λέγει τοίνυν ὅτι οὐ παντὶ ποσῷ ὑπάρχει τὸ μηδὲν ἔχειν 
ἐναντίον διὰ τὸ μήτε παντὶ συνεχεῖ τοῦτο ὑπάρχειν μήτε παντὶ διωρισμένῳ " 

ἰδοὺ qàp τὸ μέγα xai τὸ μιχρὸν ἐπὶ τοῦ συνεχοῦς φερόμενον ἐναντίον ἐστί, 
χαὶ τὸ πολὺ χαὶ τὸ ὀλίγον ἐπὶ τοῦ διωρισμένου φερόμενον ἐναντίον ἐστίν. 
εἰ ὃξ τοῦτο, οὐχ ἔρρωται τὸ ἀποδοϑὲν ἴδιον τοῦ ποσοῦ. ταύτην τὴν συνη- 

10 γορίχν προϑέμενος xai τὴν λύσιν αὐτῆς ἐπάγει δι᾿ ἐνστάσεως xoà ἀντι- 

παραστάσεως. ὧν T, ἐνστάσις τοιαύτην ἔχει ἀγωγήν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἴδιον 

ἐνστάσεως τὸ μηδεμίαν χώραν διδόνα: τῇ ἀπορία ἀλλ᾿ εὐθέως ix βάϑρων 
ταύτην ἀνελεῖν, τοῦτο χαἀνταῦϑα ποιεῖ" εὐθέως γάρ φησιν ὅτι ταῦτα οὐδὲ 
ποσά ἐστιν’ τὰ γὰρ ποσὰ χαϑ'᾽ αὑτά ἐστι, τὰ προειρημένα οὔχ εἰσιν xal 

15 αὗτά, τὰ προειρημένα ἄρα οὔχ εἰσιν ποσαά. xui πόϑεν τοῦτο ὅτι τὰ ποσὰ 
xai  aótd ἐστι; τοῦτο ἔστιν πιστώσασϑαι ἐχ τῆς ἐνεργείας" δι᾿ οὐδὲν γὰρ 
ἕτερον οὔτε τὴν γραμμὴν οὔτε τὴν ἐπιφάνειαν οὔτε τὸ σῶμα οὔτε τὸν 

΄ jJ ΄ 3 δ σ ) c ΄ ΄ ' 3 -WwE3- 3» τόπον ποσὰ λέγομεν εἶναι, εἰ μὴ ὅτι xa. acd εἰσιν ποσά, xol οὐ δι᾽ ἄλλο, 

ὁπότε xal τὸ λευχὸν χατὰ συμβεβηχὸς ἐλέγομεν εἶναι ποσόν. | πόϑεν δὲ 85r 
^A eo - , » » € , $i e zz ) e L4 , 

20 ὄῆλον ὅτι ταῦτα οὐχ ἔστι x40 αὑτά; φαμὲν ὅτι εἰ ἦσαν xa abd, οὐχ 
» ^ , 33 E bi Y ^ ' , » ΄ ^ ' 

ἂν τὸ μέγα ἐλέγομεν μιχρὸν οὐτε τὸ μιχρὸν μέγα, outs πάλιν τὸ πολὺ 

ὀλίγον οὔτε τὸ ὀλίγον πολύ. νυνὶ δὲ xai τὸ utxpóv μέγα λέγομεν χαὶ τὸ 
, , 

αέγα μιχρόν: ἰδοὺ γὰρ τὸ υὲν ὄρος υέγα ὃν μιχρὸν λέγομεν πρὸς ἕτερον ϑεγα ptxpo 00 γὰρ ! pos υξγα px ἴομεν πρὸς &tepo 
» 9 5 E e , ^ ' * ^ , - 

ὄρος αὐτὸ παραβάλλοντες. ὁμοίως πάλιν xal τὴν μεγάλην xiyypov, τοῦ 
» , , € ET Ad , ἧς δ 3 A s AN 

25 opouc πάνυ μιχροτάτην ὑπάρχουσαν, μεγάλην ταύτην λέγομεν πρὸς τὰ 
e m^ , — e Ld T Ἂ; * M , "p x M , ’, 

ὁμογενῆ ἀφορῶντες. διοίως οὖν xai τὸ πολὺ λέγομεν ὀλίγον xai τὸ ὀλίγον 

πολύ" ἰδοὺ γὰρ τοὺς ἐν τῇ πόλει ὀλίγους ὄντας πολλοὺς λέγομεν, ἀφορῶντες 
πρὸς τοὺς ἐν τῇ oixíq. ὅτι δὲ ταῦτα οὔχ εἰσιν ἐναντία, δείχνυμεν ἐχ 
τεσσάρων τινῶν ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον" σχοπήσωμεν 

ν. » - 2 , M M YS - uh NEN Y [s , 30 τὸ ἴδιον τῶν ἐναντίων xal τὸ ἴδιον τῶν πρός τι, xal ὃ Ody ἴδιον ἁρμόζει 

τούτοις τοῖς ὀνόμασι, Àexríov: ἴδιόν ἐστι τῶν πρός τι τὸ συνυπάρχειν τε 
ἀλλήλοις xai συναπάγεσϑαι, ἴδιον OE τῶν ἐναντίων τὸ μήτε συνυπάρχειν 
μήτε συνυφίστασϑαι ἀλλήλοις. εἰ οὖν τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν χαὶ τὸ πολὺ 

xol τὸ ὀλίγον τὸ ἴδιον ἔχει τῶν πρός τι (ταῦτα γὰρ ἅμα λέγεται" τὸ γὰρ 

35 μέγα τινός ἐστιν μέγα, μιχροῦ δηλονότι, xai τὸ πολὺ ὁμοίως τινός ἐστιν 
, 5 , ^ , M [td , ^ 4 , e Sim. Τὰ 

πολύ, ὀλίγου δηλονότι: xoi ἅμα δὲ συνυφίστανται" δυνατὸν γάρ, ὡς &óst- 

ξαμεν, τὸ αὐτὸ εἶναι μέγα xol μιχρόν), τὸ OE ἴδιον τῶν ἐναντίων οὐχ 
ἔχουσι (συνυφίστανται γὰρ xal συνυπάρχουσι, καίτοι τῶν ἐναντίων | [τῶν] 85" 

οὐχ οὕτω βουλομένων), οὐχ ἄρα ταῦτα ἐναντία ἐστίν, ἀλλὰ πρός τι. 
40 δεύτερον ἐπιχείρημα" εἰ τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν χαὶ τὸ πολὺ χαὶ τὸ ὀλίγον 

ἐναντία εἰσίν, ἔτι δὲ τὸ μέγα ix πολλῶν μιχρῶν σύγχειται, εὑρεϑήσεταί 

18 ποιεῖ (superscr. 7) M οὔτε] οὐδὲ M 19 ἐλέγομεν] p. 89,932 2] ἐλέγωμεν M 

38 τῶν delevi 39 ταῦτα] τοῦτο M 
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vt ἐξ ἐναντίων συγχείμενον, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. xal ἐπειδὴ τὰ μὲν 

ἐναντία φϑαρτιχά εἰσιν. τὰ δὲ μέρη συστατιχὰ τοῦ. ὅλου, ταῦτα δὲ ὑπεϑέ- 

usüa ἐξ ἐναντίων εἶναι, συμβήσετα!' τὸ φϑαρτιχὸν συστὰτιχὸν γινόμενον 
ἐνταῦϑα, ὅπερ ἄτοπον. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος χαὶ ἐπὶ τοῦ πολλοῦ χαὶ ὀλίγου. 

UE 
ἐπιχείρημα: εἰ τὸ μέγα xai τὸ μιχρὸν xai τὸ πολὺ xai ὀλίγον ἐναντία [51] c1 

se) 
e Te eo x q 

ἐστίν, ἐπεὶ δυνατὸν τὸ αὐτὸ πρᾶγμα, ὡς ἐδείξαμεν, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 

ς ἄλλο χαὶ ἄλλο, ὥσπερ χέγχρον λέγομεν 
b 

xai μέγα εἶναι xai μιχρὸν mp 

πρὸς μὲν τὰ ὁμογενῆ μεγάλην πρὸς δὲ τὸ ὄρος μιχράν, εὑρεϑήσεται τὸ 
μικρόν, εἰ τύχοι, T, τὸ μέγα δυνάμενον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἕν ἕχαστον ἐν 

10 παντὶ πράγματι τῶν ἐναντίων δεχτιχόν. τέταρτον ἐπιχείρημα" εἰ τὸ μέγα 

xai τὸ μιχρὸν xai τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον ἐναντία χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, 

εὑρεϑήσεταί τι ἑαυτῷ ἐναντίον, ὅπερ ἄτοπον. 

“Ἡμῶν οὖν διὰ τεσσάρων ἐπιχειρημάτων δειξάντων ὅτι τὸ μέγα καὶ 

τὸ μιχρὸν xai τὸ πολὺ xai τὸ ὀλίγον οὐχ ἔστιν ἐναντία, πῶς 6 [Ιλωτῖνός 

φησι χαὶ αὐτὸς δὲ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς Μετὰ φυσιχὰ τὸ μιχρὸν καὶ τὸ μέγα 
ἐναντία εἶναι; φαμὲν οὖν ὅτι ἀμφότεροι oi λόγοι χαϑεστήχασιν ἀληϑεῖς" 
ἐν μὲν qàp δύο ὑποχειμένοις ὄντα τὸ μέγα xal τὸ μιχρὸν οὔχ εἰσιν ἐναντία] 
ἀλλὰ πρός τι" εἰ γὰρ ταῦτα ἐν δύο ὑποχειμένοις, τὰ δὲ ἐναντία περὶ ἕν 86r 

— [51] 

ὑποχείμενον μάχονται, δῆλον ὅτι ταῦτα οὐχ ἔστι ἐναντία. ὅτε μὲν οὖν εἰσιν. 
80 ἐν δύο ὑποχειμένοις, οὔχ εἰσιν ἐναντία ἀλλὰ πρός τι. ὅτε δὲ ἐν ἑνὶ Ümo- 

χειμένῳ ϑεωροῦνται, τοῦτ᾽ ἔστιν αὔξησις ὄντα χαὶ μείωσις, τότε ἐναντία 
, Ὑ ^ o - X —— , , M P4 o ^N - , b 

ἐστίν: ἔστιν γὰρ ὅρος μὲν τῆς αὐξήσεως τὸ μέγα, ὅρος δὲ τῆς μειώσεως τὸ 

μιχρόν. ταῦτα τοίνυν ἐναντία ἐστίν, ἐπειδὴ χαὶ (ἢ) αὔξησις τῇ μειώσει 
Ψ 

ἐναντία. d γὰρ αὔξησις καὶ ἢ μείωσις δὸδός ἐστιν ἐπὶ τὸ μιχρόν τε xoi 

28 μέγα" ὧν OE ai δὸοὶ ἐναντίαι, τούτων καὶ τὰ πέρατα ἐναντία: τὸ ἄρα [τὸ] 
μιχρὸν χαὶ τὸ μέγα ἐναντία εἰσὶν ὡς πέρατα ὄντα αὐξήσεως χαὶ μειώσεως. 
τί οὖν οὐ δυνατὸν ἀληϑεύειν τὸν προχείμενον λόγον: φαμὲν. ὅτι ναί, οὐχ 
ἧττον δὲ χαὶ τὸν ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ εἰρημενόν: τὸ γὰρ μέγα΄ καὶ τὸ 
μιχρόν, ὡς εἴρηται, ἐν ἑνὶ ὑποχειμένῳ ὄντα οὔχ εἰσιν ἐναντία: τὸ γὰρ 

30 μέγεϑος τοῦ μιχροῦ τῷ μεγέϑει τοῦ μεγάλου οὐχ ἀντίχειται. ἀλλ᾽ εἰ ἄρα 

ἢ ἐν τούτοις ϑεωρουμένη αὔξησις τῇ μειώσει ἐναντία ἐστίν: ἢ δὲ αὔξησις 
χαὶ μείωσις οὐχ ἔστι ποσὸν ἀλλὰ ποιόν, ὡς δειχϑήσεται ἐν τοῖς περὶ τοῦ 
ποιοῦ λόγοις" ἐν ποιοῖς dpa ἣ ἐναντίωσις xai οὐχ ἐν ποσοῖς. ἢ δὲ ἔλλειψις 

xal T, πλεονεξία ἐναντία" τούτων γὰρ τὰ μεγέϑη μετέχει. ὥστε xal αὐτὰ 
80 χατὰ συμβεβηχὸς ἐναντία ὡς μετέχοντα τῶν ἐναντίων, ὥσπερ χαὶ τὸ ἄρτιον 

x«i τὸ περιττόν φαμεν εἶναι ἐναντία: ἀριϑμὸς γὰρ ἀριϑμῷ οὐχ ἔστιν ἐναν- 
τίος, ἀρτιότης ὃὲ περιττότητος | ἐναντία ἐστί. xal ὅμως φαμὲν τὸ ἄρτιον 86" 

τῷ περιττῷ ἐναντίον εἶναι ὡς δεχτιχὸν τῶν ἐναντίων. 

᾿Αλλὰ ἀποροῦσί τινες πάλιν λέγοντες ὅτι ἐν τόπῳ ἐστὶν ἢ τοῦ ποσοῦ 
2 40 ἐναντιότης: φασὶ γὰρ ὅτι ὃ τόπος ποσόν, 6 τόπος ἔχει ἐναντίον, ἐν 

4 πολὺ M (ef. p. 92,16) 14 πλοτῖνος M (cf. Enn. VI, 3,12 p. 627) 15 ἐν τοῖς 

Μετὰ φυσ.] À 6 p. 981020 sq. 25 1j addidi 24 pr. ἡ] εἰ M 24. 34 γὰρ] 
δὲ M 25 τὸ delevi 30 εἰ] ἡ M 91 ὅμως} an. οὕτως ἢ 40 ante ἐν 
suppleveris συνάγεται 
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a 

, » 2 , , ^ ^ - , 

τρίτῳ σχήματι τὶ ποσὸν ἔχει ἐναντίον. βουλόμενοι δὲ δεῖξαι ὅτι ἐν τόπῳ 

ἐστὶν ἣ ἐναντιότης, χέχρηνται συλλογισμῷ τοιούτῳ: τὸ ἄνω xal χάτω ποσόν" 
- ^A ^ m— M o P » ' 

xal τοῦτο δείξωμεν OU ἑτέρου συλλογισμοῦ ἔχοντος οὕτως: τὸ ἄνω xal 

χάτω τόπος, ὃ τόπος ποσόν, τὸ ἄρα ἄνω χαὶ χάτω ποσόν. πόϑεν δὲ πάλιν 
^ » Y , , , 5 € c M ^ ΄ 

5 τὸ ἄνω xol χάτω ἐναντίον; πάλιν χἀνταῦϑα ἕτερος συλλογισμὸς τὸ ζητού- 
μενον ἣμῖν παριστῶν: τὸ ἄνω xat κάτω πλεῖστα διέστηχεν, τὸ πλεῖστον 

διεστηχὸς ἐναντίον, τὸ ἄρα ἄνω χαὶ χάτω ἐναντία. χαὶ οὕτως μὲν ὃ συλλο- 
γισμὸς προῆλϑεν δεικνὺς ὅτι ἐν τόπῳ ἐστὶ τὰ ἐναντία. πρὸς τούτους φαμὲν 
Υ͂ , ^N ^ » ΟΥ̓ ^ , M * , M ^N , , 

ὅτι ἐπειδὴ τὸ ἄνω xai χάτω διττόν, τὸ μὲν φύσει τὸ δὲ Üéost φύσει V 
M e. ΄ 

10 piv ἄνω xai χάτω λέγεται xot ἢ γῆ xoi ὃ οὐρανός, ϑέσει Oi ὡς οἶχος 

δυνάμενος πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο παραλαμβανόμενος εἶναι χαὶ ἄνω χαὶ χάτω. 

ποῖον οὖν βούλεσϑε ἄνω xai κάτω; τὸ φύσει: 7, τὸ ϑέσει: εἰ μὲν οὖν τὸ ϑέσει 

βούλεσῦε ἄνω xai χάτω, ταῦτα οὔχ εἰσιν ἐναντία, ἀλλὰ πρός τι δυνατὸν 

γὰρ τὸ αὐτὸ ἐπὶ τοῦ ϑέσει ἄνω καὶ χάτω λέγεσϑαι. ταῦτα τοίνυν πρός 

15 τί εἰσι, καὶ οὐχ ἐναντία. εἰ ὃὲ μή, εὑρεϑήσονται πάντες οἱ λόγοι ἁρμό- 

ζοντες ἐπὶ τοῦ μιχροῦ xai μεγάλου. εἰ δὲ φύσει βούλεσϑε ἄνω xol χάτω, 
oí τοιοῦτοι τόποι οὔχ εἰσιν ἐναντίοι αὐτοὶ xaU' ἑαυτούς, (ἀλλ᾽) | ἐναντίων 87: 
σωμάτων δεχτιχοί- οὕτω τὸν ἄνω τόπον δεχτιχὸν εἶναι τοῦ πυρὸς χουφο- 
τάτου ὑπάρχοντος λέγομεν, τὸν OE χάτω δεχτιχὸν εἶναι τῆς γῆς ὡς βαρυ- 

20 τάτης. δῆλον οὖν ὅτι οἱ αὐτοὶ τόποι οὔχ εἰσιν φυσιχοὶ τῶν ἐναντίων χαϑ᾽ 

ἑαυτούς, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα λέγοιντο ἐναντία, διότι ἐναντίων σωμάτων εἰσὶ δεχτιχοί, 

λέγω δὴ πυρὸς χαὶ γῆς, τούτου χάριν λέγονται. ἀλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις ὅτι 
xai οὗτοι οἵ τόποι, τὸ ἄνω καὶ κάτω, ἐναντία εἰσὶν ὡς πλεῖστον διεστηκότα 
ἀπ᾽ ἀλλήλων. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐχ αὐτοὶ ἐναντίοι εἰσίν, ἀλλ᾽ ἣ 

25 διάστασις ἢ μεταξὺ τούτων" οὗτοι γὰρ ὡς τόπο: οὔχ εἰσιν ἐναντίοι, ἀλλ᾽ ἢ 
μεταξὺ τούτων, ὡς εἴρηται, διάστασίς ἐστιν ἐναντία. ἣ δὲ διάστασις οὐχ 
ἔστι ποσόν, ἀλλὰ ποιόν. ἐν ποιοῖς ἄρα ἣ ἐναντιότης, ὥσπερ ἐλέγομεν xod 
ἐπὶ τοῦ μιχροῦ xal τοῦ μεγάλου μὴ ταῦτα τὰ υὑεγέϑη ἐναντία εἶναι, ἀλλὰ 

τὴν ποιότητα τὴν ἐν αὐτοῖς, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν αὔξησιν χαὶ τὴν μείωσιν. χαὶ 
80 ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ ὡσαύτως. ἐπειδὴ δὲ τὰ τῇ φύσει πλεῖστον διεστηχότα 

ἐναντία εἶναι ἐλέγομεν, οἷον οὐρανὸν χαὶ γῆν, ἐνταῦϑαά τινες γενόμενοι 

βούλονται δεῖξαι ὡς οὐ πλεῖστον διέστηχεν ἀλλήλων ὃ οὐρανὸς xoi ἢ γῆ. 
χαὶ οὗτοι χέχρηνται λόγῳ τοιούτῳ xaí φασιν ὅτι τὸ πλεῖστον διεστηχὸς 
ἐπίτασιν οὐ δέχεται: εἰ οὖν ἢ γῇ τοῦ οὐρανοῦ πλεῖστον διέστηχεν, πῶς 

80 λέγομεν ἔτι μᾶλλον ἀπέχειν τοῦ οὐρανοῦ τὸ ἡμισφαίριον τὸ ὑπὸ γῆν; πρὸς 
τούτους φαμὲν ὅτι οὐ δεῖ τεμαχίζειν τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾿ ὅλον ὡς ὅλον ϑεω- 
ρεῖν αὐτόν: ὅλος γὰρ ὃ οὐρανὸς ἐπὶ πλεῖστον διέστηχε τῆς γῆς, xal οὐ τὸ 
μὲν αὐτοῦ μᾶλλον διέστηχε | τὸ δὲ ἧττον. 8v 

Εἰπὼν γοῦν 6 φιλόσοφος πάντα τὰ ἐν τούτῳ ἰδίῳ ζητούμενα, μέτεισιν 

40 ἐπὶ τὸ τελευταῖον ἴδιον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἴσον τε xal τὸ ἄνισον, ἐφ᾽ ᾧ τὸν 

1 τὶ ποσὸν] τίς τόπος M 1 διεστηχὸς] διεστηχέναι M 12. 18. 10 βούλεσϑαι M 
15 εὑρεϑήσωνται M 17 ἀλλ᾽ inserui 20 φυσιχοὶ] an φύσει 21 ἐναντία] 
an ἐναντίοι ἢ 21 ἐλέγομεν] p. 94,31 91 ἐλέγομεν] v. 10 93 οὗτοι] 

o0 M 40 τῶ τελευταίω M! 
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περὶ τοῦ ποσοῦ καταπαύει λόγον. τριῶν οὖν οὐσῶν ἀντιϑέσεων, ταὐτοῦ — 

ϑατέρου, ἴσου --- ἀνίσου, ὁμοίου --- ἀνομοίου, τὸ μὲν ταὐτὸν χαὶ ϑάτερον 

ἐπὶ οὐσίας φέρεται, τὸ δὲ ὅμοιον χαὶ ἀνόμοιον ἐπὶ τοῦ ποιοῦ, τὸ δὲ ἴσον 
χαὶ ἄνισον ἐπὶ τοῦ ποσοῦ. ἔσχεν οὖν πάροδον τοῦτο, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἴσον 

5 xal ἄνισον. ἀπὸ τοῦ πρώτου ἰδίου. τοῦ χαταμετρεῖσϑαι" τὰ γὰρ μετρού- 
μενα T, ἴσως μετροῦνται xal λέγονται c ἀνίσως χαὶ λέγοντα: 

M 

ἄνισα. πῶς οὖν τοῦτο τὸ ἴδιον. τὸ ἴσον xal ἄνισον. ἴδιον ἀποδέδωχε τοῦ ι 

ποσοῦ; x x x τὰ γὰρ πρός τι οὐχ ἔχει ἰδίαν ὕλην, ἀλλ᾽ εὑρίσχεται xoi 
v μὲν οὖν οὐσίαις ὡς ὃ πατὴρ xol ὃ υἱός, ἐν 

10 ποιῷ δὲ ὡς ὅτε εἴπωμεν ὅμοιον xai ἀνόμοιον, ἐν ποσῷ δὲ ὡς ὅτε εἴπωμεν. 

ἴσον (xal) ἄνισον. εἰ Ἰοῦν ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις εὑρίσχεται, οὐδὲν 

ἄτοπον χαὶ νῦν ταύτην εὑρίσχεσϑα!ι τὴν χατηγορίαν ἐν τῷ ἴσῳ xol ἀνίσῳ. 

xai χαλῶς ὁ ᾿Δριστοτέλης παραφυάδι ἐοιχέναι τὰ πρός vt εἶ τῇ [ΟἹ x [0] x da o 4 

3 ᾿Ηϑιχοῖς. ὡς ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις ϑεωρούμενα. ἀλλὰ ἀποροῦσιν 

15 εὐθέως" εἰ τοῦ ποσοῦ ἴδιόν ἐστι τὸ ἴσον xal ἄνισον, πῶς ἣ μονὰς λέγεται 

λέγεται; πῶς τὸ σημεῖον χαὶ τὸ νῦν οὔτε ἴσον λέγεται οὔτε ἄνισον; ταῦτα 

γὰρ μέ ἢ ἔχοντα οὐδὲ | ὅλως χαταμετρεῖ ὃς ταῦτα δύο τινὰς 88: γὰρ μέρη μὴ ἔχοντα οὐδὲ | ὅλως χαταμετρεῖται. πρὸς ταῦτα δύ ς 
ἐπιλύσεις προβαλλόμεϑα, μίαν μὲν χοινὴν τῶν τριῶν, ἄλλην δὲ ἰδίαν τῆς 

80 μονάδος... χαὶ ἔστιν ἢ μὲν χοινὴ αὕτη" ὅτι ταῦτα οὔχ εἰσιν ποσά, ἀλλ᾽ 

ἀρχαὶ ποσῶν, ἡμεῖς ὃὲ οὐ περὶ ἀρχῶν τοῦ ποσοῦ διαλεγόμεϑα, ἀλλὰ περὶ 
M ὶ 

, - - - ^N - ^" b e $5 4 , 2 

αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ. περὶ (δὲν τῆς μονάδος φαμὲν ὅτι οὐδὲν ἄτοπον ταύτην εἰς 

^F Md , 3 ᾿ ^ , J ^ , - » ᾿ y 

τέλης Οὐχ εἰπε ὁξειν πάντως τὰ οὐο ξχξιν τὸ ποσόν, τοῦτ ἔστι τὸ ἴσον 

n2 [51] Xx Q2 (^ E eo^ Ὡς ἊΝ c [e] o ae S. E — τον fa] o ct c1 o 4 qq X siyo. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν ἄτοπον xai τὴν 
μονάδα εἰς ἴσα μὲν χαταμετρεῖσϑαι, εἰς ἄνισα δὲ («ἢ χαταμετρεῖσϑαι, διότι 
οὐχ ἀνάγχη τὸ ποσὸν ἅμα τὰ δύο ἔχειν, ἀλλ᾽ T, τοῦτο T, ἐχεῖνο. τοῦτο 
πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας χαὶ τῶν περὶ τοῦ ποσοῦ λόγων. οὐχ ἐπεξ- 

; ἤλθαμεν δὲ τῷ ῥητῷ, ἐπειδὴ πάντα χαλῶς διήλθαμεν ἐν τῇ διεξόδῳ τῆς 

80 ϑεωρίας. 

(θεωρία χγ΄. 

llept τῶν πρός ct. 

p.6236 ΠΙρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν 
3 4 T ΄ a4 γ ἐς - » * o , ξετέρων εἴναι λέγεται, 7, ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἕτερον. 

35 ᾿Επειδὴ πέντε παραχολουϑήματα ἔπεται τοῖς πρός τι, τὸ λέγεσϑαι, τὸ 

8 ἐπὶ (ante οὐσίας) iter. M 9 χαταμετρῆσϑαι constanter M 8 lac. signavi 
10 εἴπομεν (bis) M ὅμοιον--- εἴπωμεν nunc paene evanida suppl. in mrg. M? 

11 «d ἄνισον] ἀνίσου M 12 χατηγορίαν] διαφορὰν M 13 ἐν τοῖς ᾿Ηϑιχοῖς] Eth. 

Nie. A 4 p. 1096421 16 ἴση μὲν inserui (cf. El. p. 200,20) οὐ superscr. M? 

18 ὅλως supplevi: 1V fere litt. evan. M 22 δὲ addidi . - 29 ῥητῷ scripsi: 

αὐτῶ M 9l tit. inserui 32 an περὶ τοῦ mp.? (ef. p. 97,94) 
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M 

διδάσχεσϑαι, τὸ εἶνάι, τὸ γένος εἶναι, τὸ συναριϑμεῖσϑαι ταῖς χάτηγορίαις, 

ἰσάριϑμον xai ἡμεῖς τὴν ζήτησιν ποιησώμεϑα" διότι μὲν λέγονται, ζητή- 

σωμὲν τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς, διότι Oi διδάσχονται, ζητήσωμεν τὴν δία- 

ὄχευὴν τῶν πρός τι, | διότι δὲ εἰσίν, τὴν τούτων ὑπόστασιν πολυ- 88v 

πραγμονήσωμεν, διότι δὲ γένη εἰσίν, ἀναγχαῖον τὰ τούτων εἴδη μαϑεῖν Q 

37 3 - 

διότι δὲ συναριϑμοῦνται ταῖς χατηγορίαχις, τὴν τάξιν ζητήσωμεν. ἀφ᾽ ἧς 

χαὶ τὴν ἀρχὴν ποιησώμεϑα. διαφωνεῖ τοίνυν ὃ ᾿Ἀριστοτέλης ἑαυτῷ - ἐν 

μὲν γὰρ τῇ ἀπαριϑμήσει τῶν χατηγοριῶν τὸ ποιὸν τοῦ πρός τι προέταξεν, 

νυνὶ ὃὲ ἐν τῇ διδασχαλίᾳ τὸ πρός τι τοῦ ποιοῦ. πόϑεν οὖν; φαμὲν ὡς 

0 οὐδὲν ἄτοπον: ὅπου μὲν γὰρ ἀπαρίϑμησις ψιλὴ ἦν, εἰχὸς ἣν προηγεῖσϑα! 1 MM M ud cows ree. NUTP TTE : 
τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ τῶν ἐν σχέσει, xal διὰ τοῦτο προηγεῖται τὸ ποιὸν τοῦ πρός 

τι ὅπου δὲ διδασχαλία ὑπῆρχεν, διὰ τέσσαρας αἰτίας ἠναγχάσϑη τὸ πρός 

τι mpoxdtat τοῦ ποιοῦ. χαὶ (en μέν ἐστιν αἰτία αὕτη: ἐπειδὴ περὶ 

τοῦ ποσοῦ διαλεγόμενος τοῦ ἴσου χαὶ ἀνίσου ἐμνήσϑη, τὸ ὃὲ ἴσον xai ἄνισον 
Αἱ τῶν πρός τι, τούτου m υξτὰ ie ποσὸν τὸ πρός tt ἐπήγαγεν. δευτέρα Ld Qv 

αἰτία - ἐπειδὴ πολὺς ἣν ὃ λύγος ἐν τῷ ποσῷ, (ὅτε) τῶν πρός τι ἐμνήσϑη, σ 
D , 3 , ΄ 3.4.7 ἐπὶ πολὺ ἀνηχόους ἡμᾶς τούτων ἐάσῃ, τούτου χάριν εὐϑέως μετ 

τὸ ποσὸν πρὸ τοῦ ποσοῦ τὴν (τῶν) πρός τι διδασχαλίαν πρὸ 
i 

20 ταῖς pos bm xal ὅτι ἐμπεσὼν ἐν τῷ ποσῷ ταῦτα ἐδίδαξεν, ἵνα μὴ 

ῥαδίως χαὶ ἐν τῷ ποιῷ παραπεσὼν τὰ αὐτὰ δια ἡμᾶς, τούτου χάριν 

τοῦ ποιοῦ (τὰ) πρός τι προέταξ ταξεν. τετ HUM αἰτία" ed Π|ρωταγόρξιος 
ἣν δόξα xal τὴν ποιότητα τῶν | πρός τι εἶναι, ἵνα μὴ κἀκεῖσε γενόμεναι 89r 

xai τὴν τῶν πρός τι gue ἀγνοοῦντες μὴ MK. Od τὴν τούτων δόξαν 
25 νῶναι εἴτε ἀληϑὴς εἴτε ψε ud ὑπάρχει, D th ε τὰ πρός τι ὃ φιλόσοφος, 

ἵνα μὴ τῇ Hus. συμβῇ ἀπατηϑῆναι ἡμᾶς. ἐν τούτοις τὸ πρῶτόν ἐστι 

χεφάλαιον, ἐν ᾧ τὴν τάξιν Sorten Men δὲ λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἐπιγραφὴν 
, ^ , , i σ ' V — , ἊΨ , Ἁ - , 

ἀναδράμωμεν. ἰστέον ὅτι τὰ uiv τῶν ἀρχαιοτέρων βιβλία [Πξοὶ τοῦ πρός 

τι ἐπεγράφουσι; τὰ δὲ τῶν νεωτέρων []ερὶ τῶν πρός τι. χαὶ ai δύο ἐπι- 
. 

80 γραφαὶ ἔχονται λόγου" ἐπειδὴ γὰρ ἐν τοῖς πρός τι μία ἐστὶν f, σχέσις χαὶ 

διάφορα τὰ δεξάμενα τὴν σχέσι Y, τούτου χάριν xal διάφορός ἐστιν ἢ τούτων 

ὃ p ἐπιγραφή, x«i διὰ μὲν p σχέσιν uíay οὖσαν ἐπιγέγραπται [Περὶ co: i 9 

b διάφορα εἶναι τὰ δεξάμενα τὴν σχέσιν ἐπιγέγραπται [Περὶ 
^ Ἁ |! ^ ^ , —- 

tt, διὰ δὲ τ [ τῶν 
LAE ΕΝ e LN A s - OL rue τ (δι : eS Qc CQ fs *, ^ - € ἊΝ Ww. - 

&pic τι. ἡμεῖς δὲ τῇ ἑνιχζ' ἐπιγραφῇ πεισϑῶμεν. διότι ἀναλογεῖ ἢ μὲν σχέσις 
35 αἰτίῳ τὰ ὃὲ ὑποδεξάμενα τὴν σχέσιν αἰτιατῷ. εἰ οὖν ἐν τῷ αἰτίῳ xai αἰτιατῷ 

τὸ αἴτιον μᾶλλον ἐντιμότερόν ἐστιν, εἰχότως ἀχολουϑοῦντες τῷ ἐντιμοτέρῳ 

οὕτω χαὶ τὴν ἐπιγραφὴν ποιησώμεϑα. ἐν τούτοις τὸ δεύτερόν ἐστι χεφά- 
λαιον. τρίτον ἐστὶν (ἢ) τῶν πρός τι διασχευή. χαΐ φαμεν ὡς τρισὶ χεφα- 

΄ 

λαίοις x«i uóvot; ἀπαρτίζει τὸν περὶ τῶν πρός τι λύγον 6 φιλόσοφος. χαὶ 
V - V D i i Y 

4 τῶν] τὴν M 8 προέταξεν] p. 1526 10 εἰχὼς M 12 ἠναγχάσϑει M 13 ἐπειδὴ] 

ἐπεὶ δὲ M 16 ποσῷ] ποιῶ M ὅτε inserui ἐμνήσϑη] p. ὃ028 sq. 18 τῶν addidi 

20 ταῦτα ἐδίδαξεν] ταύτην ἔταξεν M 22 τὰ inserui προέταξ.] ἔταξεν M πρωταγό- 

petog] πυϑαγόρειος (cf. El. p. 204,2) 27 ἐζήτησαν M 36 μᾶλλον fort. eieias 

38 ἡ inserui 
Comment, in Arist. XII 1. Olymp. Prol. et Cat. -1 
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- A àyc πρῶτον μὲν ἐντίθησι ψευδῆ ὑπογραφήν, δεύτερον δὲ τὰ ἴδια τῶν Dus τὸ! 
χαὶ τρίτον τὴν ἘΠ τ χαὶ δεδοχιμασμένην ὑπογραφήν. χαὶ τοῦτο εἰχότως " 

, MJ , e - Ἃ * M L4 , Mi M οἷ 2 , , ob γὰρ βούλεται ἡμᾶς T, ἀπονητὶ ἤτοι ἀχονιτὶ ἐπὶ τὰ | ἀληϑέστερα ἀνα- 89v 
γαγεῖν, ἀλλὰ προγυμνάζει ἡμᾶς ψευδέσι σοφίσμασι, xal προχαϑάρας τὰ 

ψευδῆ οὕτως ἐπὶ τὴν ἀληϑῆ διδασχαλίαν ἡμᾶς ἀναφέρει. ἐν τούτοις τὸ [1] 

τρίτον χεφάλα!ον. 

Τέταρτον δὲ ζητήσωμεν τὴν τούτων ὑπόστασιν. ἰστέον ὅτι διάφορος 

γέγονε δόξα περὶ τῶν πρός τι, xai ot "i πάντα πρός τι εἶναι ἐδόξαζον, 
ἄλλοι OE οὐδὲν εἶναι πρός τι ἐνόμιζον. ἡμεῖς δὲ ἐστον ἐλέγ YRBVISS τὴν 

10 ip δόξαν εἰσάγωμεν EE ὑπάρχουσαν τοῦ τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶναι 

πρός τι τὰ δὲ μὴ εἶναι πρός τι. χαὶ οἱ μὲν λέγοντες πάντα εἶναι τῶν 

πρός τι χέχρηνται δύο τισὶ λόγοις, ὧν ὃ μέν ἐστιν συλλογιστιχὸς ὃ δὲ ἀπὸ 

τῆς ἐνεργείας λαμβανόμενος. xal 6 μὲν συλλογιστιχός ἐστι τοιοῦτος" φασὶν 
ὅτι πάντα τὰ ὄντα ai χατηγορίαι, at χατηγορίαι γένη, τὰ γένη πρός τι, 

πάντα ἄρα τὰ ὄντα ΠῚ: τι. πρὸς τοῦτό φαμεν ἡμεῖς ὅτι χαχῶς Joe 
τὰς Europe γένη εἶναι. πῶς γὰρ βούλεσϑε ταύτας γένη εἶναι; dpa ὡς 
ενιχὰς σχέσεις οὖσας; ἀλλὰ τοῦτο ἄτοπον, ἀλλὰ γένη λέγονται ὡς Ἰενιχὴν 

ἀναδεξάμενοι σχέσιν, xal οὐχ ἔτι ὡς αὐταὶ xaÜ' αὑτὰς γενιχαὶ οὖσαι 

σχέσεις. συνάγεται οὖν ἐκ τούτου λόγος ὅτι πᾶσαι ai xar, Ἰορίαι γενιχῆς 
20 μετέχουσι σχέσεως, χαὶ οὔχ εἰσι τῶν πρός τι, ἀλλὰ τὴν τῶν πρός τι σχέσιν 

- σι 

μ᾿ 
ι 

ἔχουσιν, ὅπερ xai ἡμεῖς ἐλέγομεν τὴν ὕλην τῶν χατηγοριῶν ὑποχεῖσϑαι 

τοῖς πρός τι. χαὶ οὗτος μέν ἐστιν ὃ συλλογιστιχὸς λόγος τῶν βουλομένων 
πάντα εἶναι τῶν πρός τι. ὃὲ ἀπὸ τῆς ἐνεργείας λαμβανόμενος τοιοῦτος" 
φασὶν ὅτι τὸ μέλι τοῖς μὲν | γλυχύ ἐστι τοῖς δὲ muxpóv: τοῖς μὲν γὰρ 90r 

ὑγιαίνουσιν γλυχὺ τοῖς δὲ ἰκτεριῶσι npe ὁμοίως xoi τράχηλος περιστερᾶς 

eo 

τῷ [51] 

. 

τοῖς τὸ φαίνεται λευχὸς τοῖς δὲ φαιὸς τοῖς δὲ μέλας; χαὶ δῆλον ἐντεῦϑεν 

ὅτι οὔτε τὸ μέλι ἰδίαν ἔχε: φύσιν xal χυμὸν οὔτε 6 τράχηλος τῆς περι- 

στερᾶς μίαν ἔχει χροιάν. φαμὲν οὖν πρὸς τούτους ὅτι πρῶτον μὲν οὐδεὶς 
£x τῶν παρὰ φύσιν χρίνει, ἀλλ᾿ ἐχ τῶν χατὰ φύσιν. ἄλλως τε δὲ xal ἐν 

80 αὐτοῖς τοῖς παρὰ φύσιν ἔστι τις αἰτία ἀναγχάζουσα τὸ μέλι τοῖς μὲν γλυχὺ 
φαίνεσϑαι τοῖς δὲ mtxpóv* τοῖς μὲν γὰρ χατὰ φύσιν ἔχουσιν γλυχύ ἐστι τὸ 
μέλι τοῖς δὲ ἰχτεριῶσι πιχρόν ἐστιν, διότι ἢ ϑερμασία τοῦ μέλιτος ἀναλύουσα 
τὴν ἀναπεμπομένην τοῖς αγγίοις χολὴν ποιεῖ τὸ μέλι φαίνεσθαι πιχρόν. 

χαὶ ὁ τράχηλος δὲ τῆς περιστερᾶς αὐτὸς μὲν μίαν ἔχει χροιὰν πρὸς δὲ 
35 διαφόρους αἰτίας δοχεῖ πᾶσιν μὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν χροιάν: τοῖς μὲν γὰρ 

x«t εὐθυωρίαν δρῶσιν 6 αὐτὸς ἀεὶ φαίνεται, τοῖς δὲ χατὰ ἀντανάκχλασιν 
ἄλλως ἄλλοτε δοχεῖ ἔχειν χρῶμα" ἐν ἡλίῳ γὰρ φαινόμενος ἑτέροις ἑτέρως 
φαίνεται T, διὰ τὴν τῶν ὁρώντων διάφορον ϑέσιν T, διὰ τὰς τοῦ ἡλίου 

ἀχτῖνας T, δι’ ἄλλας τοιαύτας αἰτίας. χαὶ οὕτως μὲν οἱ λέγοντες πάντα 

40 εἶναι τῶν πρός τι. οἱ δὲ βουλόμενοι μηδὲν εἶναι πρός τι λέγουσιν ὅτι 

1 ὑπογρ.] ἐπιγρ. M 9 ἀκονιτὶ] ἀχονητὶ M 14 alt. αἱ χατηγορίαι in mrg. 

suppl. M? 16 βούλεσϑαι M 19 τούτου M?: τοῦτο M! 20 εἰσι] ἔστι M 

24. 31 γλυκὺν M 24. 31 γὰρ] οὖν M 21 pr. οὔτε] οὐδὲ M 96 οἰϑυωρίαν 
ς 

M!: εὐϑεῖαν (in mrg.j ΜΞ ὁ αὐτὸς] t^ αὐτὸς (sic) M 
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, , , , , *, ) 2 “Ὁ e , , , , L] , φύσει οὐδέν ἐστιν πρός τι, ἀλλ᾿ ἐχ τῆς ἡμετέρας ἐπινοίας γίνονται τὰ πρός 
τι" ἡμεῖς γὰρ ἐπενοήσαμεν δεξιὸν xal ἀριστερόν, xal οὐ φύσει ἐστίν. πρὸς 

o , , ’, , , | 
οὕς φαμεν ὅτι οὐ μόνον χατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπίνοιαν γίνονται τὰ πρός tt, | 
5 ' M , 2 κ 2908 J e. S ^ X x - , DEN. ^ f N ἀλλὰ xai φύσει εἰσίν: ἰδοὺ γὰρ ὁ μὲν σπλὴν xal τὸ Tjmap φύσει εἰσὶν δεξιὰ 90v 

M , , e ΤΙΝ [d Y Uy e ΠΑ͂Σ ? ^ MS m , —— , 5 χαὶ ἀριστερά: ὡς γὰρ ὃ μὲν σπλὴν δεξιός ἐστι τὸ δὲ ἧπαρ ἀριστερόν, 
οὕτως εἰ συμβῇ ταῦτα μετενεχϑῆναι ἢ μὴ οὕτως ἔχειν, τὸ σύμπαν διέ- 

φϑαρται ζῷον. δῆλον οὖν ἐντεῦϑεν ὅτ' οὐ μόνον χατὰ τὴν ἡμετέραν int 
νοιάν ἐστι τὰ πρός τι ἀλλὰ xal φύσει. ἄλλως τε δὲ εἰ δοῖμεν μὴ εἶναι 
πρός τι, οὐχ ἔστιν οὐδὲ ὁ δημιουργός" ὃ γὰρ δημιουργῶν δεδημιουργημένων 

10 ἐστὶ δημιουργός" ταῦτα ὃὲ τῶν πρός τι. εἰ οὖν ἀναιρεϑήσεται τὸ πρός τι, 

οἰχήσεται εἰλιχρινῶς T, πρόνοια, xal πάντα ἔσται ἐχ ταυτομάτου. χαὶ αὐτὸ 

ὃὲ τὸ ἐχ ταυτομάτου χινδυνεύει ἀπολέσϑαι, εἴ γε xal ἐν τοῖς ἐχ ταῦυτο- 
μάτου γινομένοις ἔστι xal αἴτιον xal αἰτιατόν: ταῦτα δὲ πάλιν τῶν πρός 

τι’ τὸ γὰρ αἴτιον αἰτιατοῦ ἐστιν αἴτιον. εἰ οὖν ἠλέγξαμεν χἀχείνους ὡς 
15 ἀδύνατον ἅπαντα εἶναι τῶν πρός τι, xal τούτους πάλιν ὁμοίως ἠλέγξαμιεν 

ὡς ἀδύνατον μηδὲν εἶναι τῶν πρός τι, ἐπιδειχϑήσεται πάντα τὰ ὄντα xol 
εὑρεϑησόμεϑα μηχέτι περὶ τῶν πρός τι ζητοῦντες ἣ εἰσὶν ἣ οὐχ εἰσίν, 
9 ' M ,F Ld » -Ὁ σ [al ΄ , , ^ DEAS 5 QM 

ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν ὄντων δῆλον Ott ἢ ἡμετέρα εἰσάγεται δόξα ἀληϑὴ [4Ὶ 

id ^ / ec , - v ν b * - , M ^ οὖσα x«l βέβαιος, ἣ λέγουσα τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶναι τῶν πρός τι τὰ δὲ 
20 μὴ εἶναι πρός τι. 

, Y »"» ^ ^ » - , -f , Πέμπτον xai τελευταῖον χεφάλαιον τὰ εἴδη τῶν πρός tt. δέχα τοίνυν 

εἰσὶ τὰ εἴδη τῶν πρός τι, ταυτότης, ἀνισότης, ὕφεσις, χρίσις, πῆσις, γένεσις, 
μέϑεξις, ϑέσις, ἀσυμμετρία xal ἢ πρὸς τὸ γένος ἀναφορά. | xai ἔστι 91: 
ταυτότης μέν, ὡς ὅτε εἴπωμεν ᾿τὸ ἴσον ἴσῳ ἐστὶν ἴσον᾽. ταυτότης δὲ 

25 λέγεται, διότι μὴ πρὸς ἑἕτερώνυμον λέγεται ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ τὸ ὄνομα. ί 
£ ἐστιν, ὡς ὅτε εἴπωμεν ᾿ τὸ διπλάσιον ἡμίσεώς ἐστι διπλάσιον᾽. 

ὕφεσις δέ ἐστιν, ὡς ὅτε εἴπωμεν “ὃ ἄρχων ἀρχομένων ἐστὶν ἄρχων᾽ " 

δεῖ γὰρ ὑποβεβηχέναι τοὺς ἀρχομένους τῷ ἄρχοντι. χρίσις δέ ἐστιν, ὡς 
ὅτε εἴπωμεν ᾿ἣ ἐπιστήμη τοῦ ἐπιστητοῦ ἐστιν ἐπιστήμη᾽. πῆσις δέ ἐστιν, 

80 ὡς ὅτε εἴπωμεν “τὸ ποιοῦν εἰς τὸ πάσχον ποιεῖ. μέϑεξις δέ ἐστιν, ὡς 
ὅτε εἴπωμεν ᾿ τὸ μετέχον μετεχομένου μετέχει᾽. γένεσις, ὡς ὅτε εἴπωμεν 

“ὃ πατὴρ υἱοῦ πατήρ᾽. ϑέσις δέ, ὡς ὅτε εἴπωμεν “τὸ δεξιὸν ἀριστεροῦ 
δεξιόν. ἀσυμμετρία δέ ἐστιν, ὡς ὅτε εἴπωμεν “τὸ ἀδύνατον εἰς τὸ εἶναι 
ἀδύνατον εἰς τὸ ὁραϑῆναι᾽. ἢ δὲ πρὸς τὸ γένος ἀναφορά, ὡς ὅτε εἴπωμεν 

35 ὅτι $ μὲν γραμματιχὴ αὐτὴ χαϑ᾿ ἑαυτὴν οὐχ ἔστι τῶν πρός τι, ἀλλὰ 

ποιότης ψυχῆς, πρὸς δὲ τὴν ἐπιστήμην, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ γένος αὐτῆς, παρα- 

βαλλομένη τῶν πρός τί ἐστιν’ ἢ γὰρ γραμματιχὴ ἐπιστήμης ἐστὶν γραμμα- 

τιχή. τοῦτο πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας. 

8 δοίοιμεν M 9 οὐδὲ] οὔτε M δημιουργημένων M 11 εἰλιχρινῶς] εἰλίχοις 

(sic) M!: ἑλήχοις M? 14. 15 εἰλέγξαμεν (bis) M 22. 29 πεῖσις El. (p. 202,13 
202,6) 24 εἴπομεν (fere constanter) M 91 peceyopévou El. (p. 203,4): μετεχό- 

μενον M 
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(θεωρία x9'.) 

p.6236 Πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν 

(n^ τέρων εἶναι λέγεται. 

᾿Ἔντεῦϑεν ἢ ψευδὴς ὑπογραφὴ τῶν πρός τι. ἀλλ᾽ ἵνα ταύτην νοήσωμεν νεξόυεν ἡ φευθης Ὀπογρτοτι posu. ταύτην aUO T 
5 εἴπωμεν οὕτως" διττὸν τὸ πρὸς ἕτερον λέγεσϑαι- ἣ γὰρ αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν 

^ eo , »^ M » M [ed , - 

πρὸς ἕτερον λέγεται, T| ἄλλο μέν ἔστιν, πρὸς ἄλλο δὲ τερον λέγεται, οἷον 

τὸ λευχὸν λέγεται πρὸς τὸ μέλαν" τὸ yàp λευχὸν οὐ χαϑὸ λευχύν ἐστιν 

λευχὸν λέγεται πρὸς τὸ μέλαν, ἀλλὰ χαϑὸ πολεμιχώτατον 7, ἐναντίον αὐτοῦ 
ἐστιν. [τὸ δὲ πρός τι οὐχ ἄλλο μὲν ἔστιν ἄλλο δὲ ers ἀλλὰ xa9' ὃ 9lv 

10 μὲν ἔστι, χατὰ τοῦτο λέγεται. τὸ γὰρ δεξιὸν πρὸς τὸ PARET decus 

οὐ χατ᾿ ἄλλο τι, oiov χαϑὸ ἐναντίον ἐστίν, ἀλλὰ χαϑὸ δεξιόν: τὰ γὰρ πρός 
πρῶτον σημαινόμενον, ἀλλὰ χατὰ τὸ δεύτερον λέγονται, τοῦτ᾽ e o c x S3 S o^ 

MSN SN 

ἄλλως μὲν ὄντα ἄλλως δὲ λεγόμενα, ἀλλὰ τὰ χατὰ τὴν ἰδίαν 3 

ύσιν λεγόμενα πρὸς ἕτερον. χατὰ τοῦτο γοῦν ὁ φιλόσοφος τὸ εἶδος εἶπεν 

15 πρ δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων 
σ J ΄ » ' hi4 » x ' o 

ἵεται, ἵνα μὴ λάβωμεν xà ἄλλως μὲν ὄντα ἄλλως δὲ πρὸς ἕτερον 

» ὦ o 
» 

, , ^N , , 3 ^ s € n , 

óusva. ζητήσωμεν δὲ τίνος χάριν εἶπε λέγεται xal μὴ ᾿ ἐστί. χαί φαμεν 
? ΄ [4 J , 3 T ΄ rey 5 - 

ἐχτίϑετα! ὑπογραφὴν μήτε ἀληϑὴ οὖσαν μήτε ἀρέσχουσαν αὐτῷ, ea a τι (02 ^4 z1 QD [o] e» 

F ὡς (δείξει ὃὲ ὃ λόγος προϊών) πολλὰ ἄτοπα ἐστιν ἑπόμενα ταύτῃ τῇ 

: onm » Ld LU v^ ^ e 

p.6a37 Ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἕτερον. 

ΕΝ ὦ ᾿ - , ΄ , 2 M M » [4 , δὰ Καλῶς xai τοῦτο προσέϑηχεν ὃ φιλόσοφος: ἐπεὶ γὰρ εἴρηχεν ὡς αὐτὰ 

ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται, ἵνα μὴ διὰ τὸ ἑτέρων νομίσῃς 
' , , ΄ ΄ c Bi 

ὅτι πρὸς γενιχὴν μόνην τὰ πρός tt συντάττεται, τούτου χάριν εἶπεν T, 

ὁπωσοῦν [o σι ge. - Ped rn πρὸς ἕτερον" ἔστιν γὰρ τὰ πρός τι συντάττειν χαὶ 

πρὸς δοτιχὴν χαὶ πρὸς αἰτιατιχήν. χαὶ πρὸς μὲν δοτιχήν, ὡς ὅταν εἴπωμεν 
“δ᾽ φίλος φίλῳ φίλος᾽, πρὸς δὲ αἰτιατιχήν, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ὃ τύπτων 

τυπτόμενον τύπτει᾽. 

p.6231. Οἷον τὸ μεῖζον τοῦτο ὅπερ ἐστὶν ἑτέρου λέγεται" τινὸς 

80 γὰρ μεῖζον λέγεται. 

ΠΡ ΠΝ λαβὼν τῆς ὑπογραφῆς ὃ φιλόσοφος χαλῶς ἀπὸ τοῦ | 
μείζονος ἤρξατο, ἐπειδὴ ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσοῦ λόγοις μνήμην ἐποιήσατο 97r 

τοῦ μείζονος, χαὶ τούτου χάριν τοῦτο ἔλαβεν πρὸς παράδειγμα, ἵνα μὴ ἐξ 

ἀγνώστων, ἀλλ᾿ ἐχ φανερῶν τὴν διδασχαλίαν ποιήσῃ. 

1 tit. inserui 8 πολεμιχότατον M 10 ἔστι et pr. λέγεται] εἰσὶν et λέγονται M 

30 λέγ. μεῖζον coll. Arist. ...92-év.soie περὶ τοῦ ποσοῦ À.] p. 5^ 19 
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' p.652 "Ἔστι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν πρός τι 

ϑεσις, αἴσϑησις, ἐπιστήμη, ϑέσις. 

Δητοῦμεν ἐνταῦϑα ὅτι τίνος χάριν παράδειγμα βουλόμενος λαβεῖν τῶν 
, ΄ . y τῷ . 

πρός tt ὁ φιλόσοφος μεμερισμένως εἴρηχεν ταῦτα, ἀποχεχωρισμένον τὸ 
΄ ^ 

5 διπλάσιον xai τὸ μέγα τάξας" ἐπήνεγχεν γὰρ λέγων ἔστι ὃξ xal τὰ τοι- 
΄ 

αὖὗτα τῶν πρός tt. φαμὲν ὅτι διὰ δύο αἰτίας" πρῶτον 
ὃ 

διπλάσιον τῶν πρός τί ἢ ὃξ ἕξις xoi ἢ διάϑεσις E S, e c^ 

xai ἐπιστήμη οὐ μόνον πρός τί εἰσιν, ἀλλὰ χαὶ ποιότητες, χαὶ ποιότητες - 
ς 

* 
ξ 

αἱ e , - [4 M n , 

μὲν ὡς ἐν φυχῇ ϑεωρούμενα, «00€ τι ὃξ ὡς πρὸς ἃ 2 ge παραβαλλό- 

10 μενα. T, διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ἐχώρισεν ταῦτα, T, ὅτι Use πρὸς 
γενιχὴν χαὶ μόνον λέγονται (τὸ γὰρ μεῖζον ἐλάττονός ἐστι μεῖζον χαὶ τὸ 

πλάσιον ἡμίσεώς ἐστι διπλάσιον), ταῦτα δὲ οὐ μόνον πρὸς γενιχὴν ἀλλὰ 

χαὶ πρὸς δοτιχὴν ἀντιστρέφονται, οἷον λέγομεν 6t ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ 

ἐστιν ἐπιστήμη᾽. xal ἀντιστρέφοντες λέγομεν ἱχαὶ τὸ ài 

15 ἐστὶν ἐπιστητόν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἢ διάϑεσις διαϑετοῦ ἐστι διάϑεσις xal 
M A δ τὸ διαϑετὸν διαϑέσει διαϑετόν. ἰστέον δὲ ὅτι χαὶ ταῦτα xal τὰ ἑξῆς λεγό- 

πιστητὸν ἐπιστήμῃ 

μενα, οἷον ἀνάχλισιν xal χαϑέδραν xal στάσιν, ἔφασχεν 6 ἡμέτερος διδά- 
σχαλος μὴ βούλεσθαι | τὸν ᾿Αριστοτέλην ὡς πρός τι λαβεῖν, ἀλλ᾽ ὡς ποιά 915 
(ϑεωρεῖται γὰρ xai ὡς ποιὰ xal ὡς πρός vt αὐτὰ μὲν γὰρ χκαϑ᾽ αὑτά, ὡς 

20 εἴρηται, ποιά ἐστιν, πρός τι δὲ ὡς ἔχηντα σχέσιν πρὸς τὰ μετέχοντα αὐτῶν 
ὡς πρός τι), ὅτι νῦν ' Αριστοτέλης βουλόμενος χαχίσαι τὸν ὅπ τὸ τῶν νεωτέρων 

ἀποδιδόμενον ὁρισμόν, οὐ μόνην τὰ πρός τι δρίζεται, ἀλλὰ wat 

ὑπὸ τὴν Ἐύϊότητα ἀναγομένων, ὡς ποιὰ αὐτὰ λαυβάνων. δηλοῖ ὃ 

τὴν ϑέσιν αὐτοῖς συναριϑμήσασϑαι, ἥπερ ἐστὶ ποιόν: οὐδὲν γὰρ ἕτερόν 

25 ἐστιν ϑέσις ἣ τὸ τοιόνδε σχῆμα τοῦ χινουμένου. τὸ δὲ σχῆμα ποιότης. 

ἄλλως τε, φησίν, ἢ ἀνάχλισις xal ἢ χαϑέδρα xai T, στάσις ἄντιχρυς ποιό- 
τητές εἰσιν, εἴδη ὄντα τῆς ϑέσεως. πῶς οὖν ἐνὴν τὸ uiv γένος ὑπὸ τὸ 

πρός τι ἀνάγεσθαι τὰ δὲ εἴδη ὑπὸ τὴν ποιότητα: 

p. 6^6 Καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὡσαύτως. πρός τι οὖν ἐστιν ὅσα αὐτὰ 

30 ἅπερ ἐστὶν ἔτ 

y* A -— JP € AW 3 , [4 i d M , , Καὶ τοῦτό φησιν ὑπὸ eseseuEn ὡς τυμνάζοντος τὸν εἰρημένον 
΄ * Ld e Y , ΄ 

δρισυὸν λέγεσθαι, ὡς εἰ οὕτως ἔλεγεν ὅτι χατὰ τὸν εἰρημένον ὁρισμὸν ὅσα 

ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων λέγεται, πάντα πρός τί εἰσιν, ὅπερ ἄτοπον. ἄλλως τε, 
, *«* , , — 5 --ὔὄ , wl eo ELO 8 

φησίν, οὐδὲ βούλεται τέως προφανῶς ἐναντιωϑῆνα! τούτῳ τῷ ὅρῳ, ἀλλὰ 
- *, - ’ , er , - 

35 mpótepov συμμαχεῖ αὐτῷ xal χρατύνει αὐτόν, χαὶ οὕτως ἀνατρέπει τοῦτον 
^ ' [4 , 5 L4 OA EE δειχνὺς ὡς πολλὰ τούτῳ ἀτοπα παραχολουϑήσει. 

] x«i om. Arist. 4 ἀποχωρισμ. M 9 yàp) δὲ M 9 ὡς] οὐ M!: 

7 M? 13 ἐπιστιτοῦ (constanter) M 11 ἀνάχλησις (constanter) M 
20 πρός τι] ὅτι M 21 δὴ ὅτι (02)? 95 χιν.] an χειμένου ἢ 91 φασιν 

M (ef. v. 17. 34) γυμνάζοντες M 94 οὔτε M τέος Μ' 
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p.6511 Ἔτι δὲ xal (ἢ) ἀνάχλισις xal ἣ στάσις xal ἣ χαϑέδρα 
ϑέσεις τινές. 

Δητοῦμεν ἐνταῦϑα τίνος χάριν πάλιν τὰ παραδείγματα διέχρινεν. χαί 
- 

5 Ἰένους ἀναφορὰν λέγονται πρός τι, τῶν προτέρων αὐτῶν xal αὑτῶν Aeo- 

[zd NIE T a Y , - , , b] ? e hi ' - 

φαμεν ὅτι διότι οὔχ εἰσι ταῦτα | χυρίως πρός τι, ἀλλ ὡς πρὸς τὴν τοῦ 93r 

μένων εἶναι τῶν πρός τι. ἐπειδὴ δὲ εἶπεν ᾿χαὶ πάλιν Oi ἢ ἀνάχλισις xal 
δ ΄ ^ [4 Lb , SA o) ΜᾺ Ἁ - M , ΄ * 

7 στάσις χαὶ f, χαϑέδρα ϑέσεις εἰσίν’ (εἴδη γὰρ ταῦτα τῆς ϑέσεως, ἢ δὲ 

ϑέσις τῶν πρός τι: T, γὰρ ὅλον τὸ σῶμα ὀρϑόν ἐστι xai χαλεῖται στάσις, 
ὅλον πλάγιόν ἐστιν xal χαλεῖται ἀνάχλισις, ἢ μέρος μέν τι αὐτοῦ ἵσταται 

10 μέρος δέ τι αὐτοῦ χάϑηται xal χαλεῖται χαϑέδρα), τὸ δὲ ἀναχεχλίσϑαι 
ε ΄ !»- - ΄ v , ΄ y f , 

ἢ ἑστάναι 7T, χκαϑέζεσϑαι ταῦτα, φησίν, οὖχ εἰσιν ϑέσεις, εἴ (e ἢ ϑέσις 

τῶν πρός τί ἐστιν, ταῦτα δὲ ϑέσεις μὲν oUx εἰσιν, παρωνύμως δὲ ἀπὸ τῶν 
εἰρημένων εἰδῶν τῆς ϑέσεως μετηνέχϑησαν, ἀπὸ μὲν τῆς στάσνως τὸ ἑστάναι I i i i , 

τῆς ἀναχλίσεως τὸ ἀναχεχλίσϑαι, ἀπὸ 0i τῆς χαϑέδρας τὸ χαϑέζεσϑαι. 
15 ὥσπερ δὲ ταῦτα ἀπὸ τῶν εἰδῶν τῆς ϑέσεως μετηνέχϑησαν, οὕτως χαὶ 

ἀπὸ τοῦ γένους τούτων, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ϑέσεως, μετηνέχϑη τὸ χεῖσϑαι, ἥτις 
ἐστὶ μία τῶν χατηγοριῶν: αὕτη γὰρ γένος ἐστὶ τοῦ ἑστάναι xal ἀναχεχλίσϑαι 

(χαὶ χαϑέζεσϑαι). ὥστε τὸ εἴδος τῶν πρός τι, τοῦτ᾽ ἔστιν T, ϑέσις, μίαν 
2 bi U - - ' *w* , M - Ἂν, ἔτεχε χατηγορίαν τὴν τοῦ χεῖσϑαι. χαὶ οὐδὲν ϑαυμαστόν: xai δύο τ 

20 εἴδη τοῦ ποσοῦ δύο ἔτεχον χατηγορίας, ὃ τόπος τὴν ποῦ xal ὃ χρόνος τὴν 
ποτέ, οὐχ ὅτι ὁ τόπος λέγεται ποῦ, ἀλλὰ τὰ πράγματα τὰ ἐν τῷ τόπῳ 

$575 ΄ 

ὄντα, οὐδὲ ὁ χρόνος αὐτὸς ποτέ, ἀλλὰ τὰ ἐν χρόνῳ γινόμενα πράγματα. 
ἀπορήσειε δ᾽ dy τ 

΄ ^ M , «Ὁ ἢ , Y X. re δ. * 

€ πρὸς τὸν φιλόσοφον διὰ τί τὰ ϑέσεως εἴδη xal omo 
^ e * ' Q4 , ᾿ P NNRY ' - - 

τὸ πρός τι χαὶ ὑπὸ τὴν ϑέσιν ἀναγει" ταῦτα d | ὑπὸ τὴν τοῦ χεῖσϑαι 93v 

ιῷ σι χατ τηγορίαν ἔδει ἀνάγεσθαι. πρὸς ὃν λέγομεν ὅτι οὐ πάντως τὰ ἀπό τινὸς 

παρωνύμως λεγόμενα ὑπὸ τὴν αὐτὴν χατηγορίαν τελεῖ: ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τῆς 

τραμματιχῆς 6 γραμματικός: χαὶ ἢ μὲν γραμματιχὴ ἐπιστήμη οὖσα ὑπὸ 
τὴν ποιότητα ἀνάγεται, ὁ δὲ γραμματιχὸς ὑπὸ τὴν οὐσίαν. οὕτω xai ἐπὶ 
τούτων τὴν μὲν ἐνέργειαν ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγομεν, αὐτὸ ὃξ τὸ χείωενον 

80 ὑπὸ τὴν χεῖσϑαι χατηγορίαν. 

p.6513 Παρωνύμως δὲ ἀπὸ τῶν εἰρημένων ϑέσεων λέγονται. 

τ E. ^ o m - - b] , e , ^ 

Super) ὅτι χαλῶς ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ἐλέγομεν ὅτι χρεία τῆς 

τῶν παρωνύμων διδασχαλίας ἐν τῷ παρόντι συγγράμματι" ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς 
) Ζὴ , , - ; - 

à ᾿Αριστοτέλης φαίνεται τούτων μεμνημένος. προέλαβεν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ 
35 E τούτων διδασχαλίαν εἰπών, ἵνα μὴ ὀνόματα ἄγνωστα τοῖς εἰσαγομένοις 

1 ἔτι] ἔστι M ἡ (ante ἀνάχλ.) inserui 7 εἴδη Amm. (p. 68,21): ἤδη M 

Ἵ 7 Amm.: «ai M 10. 11 ἀναχεῖσϑαι et χαϑῆσϑαι Arist. 11 εἴ Amm.: ἥ M 

"n τῆς ϑέσεως Amm.: τῶν ϑέσεων M ἥτις M*: εἰ τις M' 18 καὶ καϑέζεσϑαι 
Amm.: om. M 23 τί suppl M? τὰ ϑέσεως εἴδη] τὸ ϑέσει M. (διὰ τί τὴν ϑέσιν 

χαὶ τὴν στάσιν ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγει Amm.) 30 an τὴν (x00) κεῖσθαι 

91 λέγεται Arist, 92 ἐν τοῖς προλαβ.] p. 55,8 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6518. 15] 108 

s EN * 2- -— - 3 3 οἷς 2 "ΝΕ 1 ^ ^ 

παρέχῃ xai μὴ £x τῶν φανερῶν ἀλλ ἐξ ἀγνώστων τὴν διδασχαλίαν δόξῃ 

ποιήσασϑαι, ὅπερ ἐστὶ διαβεβλημένον παρὰ τοῖς παλαιοτέροις. 

΄ 3 , - *, 1 p.6515 “Ὑπάρχει δὲ xal ἐναντιότης ἐν τοῖς πρός τι, otov ἀρετὴ 

χαχία ἐναντία, ἑχάτερον τῶν πρός τι ὄν, καὶ ἐπιστήμη ἀγνοίᾳ. 
5 οὐ πᾶσι δὲ τοῖς πρός τι ὑπάρχει ἐναντίον. 

Μετὰ τὴν ψευδῆ ὑπογραφὴν τῶν πρός τι ἐπὶ τὰ ἴδια λοιπὸν ὑετα- 

βέβηχεν 6 φιλόσοφος. χαὶ πρῶτον ἴδιον ἀποὸ 
ἐναντίον. ἀλλ᾽ εὐϑέως ἡμᾶς ζήτησις διαδέχεται" φασὶ γὰρ τίνος χάριν 6 xat 

JEN ΄ E e NNUS Y , E ' 1 ΄ 
σύνδεσμος προτέϑειται. (φαμὲν) ὅτι xal διὰ τὰ μέλλοντα xal διὰ τὰ φϑάσαντα" 

10 διὰ μὲν | τὰ μέλλοντα, ἐπειδὴ, ἐλέγομεν ἀχολουϑεῖν τῇ ἐναντιότητι τὸ 94r 

ι 

Ὁ - ' » 

10€00t. τῶν προς xt XO ἔχεξιν 

, 

υᾶλλον xal τὸ ἧττον. ἐπειδὴ οὖν τ χαὶ ἢ ἐναντίωσις τῷ μᾶλλον 

xai ἧττον (μέλλει γὰρ ἀποδοῦναι xai τοῦτο ἴδιον ὑπάρχον τῶν πρός τι), 

εἰχότως οὖν ὁ χαί σύνδεσμος πρόσχειται. πρὸς δὲ τὰ φϑάσαντα, ἐπειδὴ 
φευδὴς ὑπογραφὴ ἰδίῳ ἀναλογεῖ. ἰδίῳ BE ἀναλογεῖ, διότι xai ἢ OÓmo- 

15 γραφὴ ἐχ συμβεβηχότων, x«l πάλιν διότι ἣ ὑπογραφὴ χαϑάπερ τὸ ἴδιον 
ἀντιστρέφειν βούλεται. ἐπειδὴ οὖν τὴν ὑπογραφὴν ἀποδεδώχαμεν ἀνα- 
λογοῦσαν ἰδίῳ, ὡς βηϑέντος πρώτου ἰδίου οὕτως ἐπήγαγεν τὸν χαί σύν- 

ὄεσμον, δηλῶν δι᾽ αὐτοῦ ὅτι οὐδὲν ἰδίου διενήνοχεν ἢ ὑπογραφή. υξετὸ 
ταῦτα ἑτέρα τις ἡμᾶς ἀπορία διαδέχεται f, λέγουσα ὅτι τίνος χάριν εἶπε 

^-— 

, ' ' Y € ;o03 h M [cd M 

20 ὑπάρχει, xal μὴ εἶπεν ἢ xowÓv' ἣ ̓ ἴδιον᾽. πρὸς οὖς φαμεν ὅτι ἐπειδὴ 
ἐλέ e : Y^ ν * ) ντὶ χαὶ jv ΕΝ dd . ὅτε I “ἡ Tfj" ) Ἴομεν ὅτι τὸ ἴδιον xal παντὶ xal μόνῳ ἐφαρμόζει: ὅτε uiv yàp παντὶ 

T 
' 

2 d , - * , o - ^N , 

ἐφαρμόζει, cots Asien εἶναι χοινόν, ὅτε δὲ μόνῳ, λέγεται ἴδιον εἶναι. 

ἐπεὶ οὖν τὸ προχείμενον ἴδιον οὔτε παντὶ ὑπάρχει, ὡς αὐτός φησιν, οὔτε 
δὲ μόνῳ, ἀλλὰ χαὶ ταῖς ποιότησιν, ὡς δειχϑήσεται, εἰχότως οὔτε χοινὸν ξ 

7 t ΄ e ' , » Y [d ^ 

25 αὐτὸ εἴρηχεν ὡς μὴ παντὶ ὑπάρχον, οὔτε ἴδιον ὡς uy, μόνῳ, ἀλλ ὑπάρχει 
τοῦτο προσηγόρευσεν. ἀλλὰ πάλιν τ Ὁ λέγοντες ὅτι εἰ αἵτε πᾶσιν 

ὑπάρχει μήτε μόνοις, δῆλον ὡς τισὶ μὲν ὑπάρχει τισὶ δὲ οὐχ ὑπάρχει" 
Nano οὖν τοῦτο τ τὺ xai δεῖξαι τίσι uiv ὑπάρχει τῶν πρός 
τι τὸ ἔχειν ἐναντίον, τίσι δὲ οὐχ ὑπάρχει. | λέγομεν οὖν ὅτι τὰ πρός 94v 

80 τι ἰδίαν ὕλην οὐχ ἔχει, ἀλλὰ παραφυάδι ἔοιχεν ἐν πάσαις εὑρισχόμενα 

χατηγορίαις. ὅτε γοῦν f, χατηγορία, ἐν Tj ἐστιν αὐτὴ fj τοῦ πρός τι σχέσις, 
ἔχει ἐναντίον, τότε xul τὰ πρός tt ἐν ταύτῃ ϑεωρούμενα ἔχει ἐναντίχ. ὅτε 
δὲ αἱ χατηῚ ρίας: ἐν αἷς τὰ πρός τί ἐστιν, οὐχ τὴν ἐναντίχ, οὐδὲ τὰ 
πρός τι τὰ ἐν ταύταις ταῖς χατηῚ γορίαις ϑεωρούμενα € ἕξει ἐναντία" οἷον ἐπειδὴ 

35 ἢ οὐσία οὐχ ἔχει ἐναντίον, ὡς ἴσμεν, οὐδὲ τὰ πρός τι τὰ ἐν ταύτῃ ϑεω- 
ρούμενα Seer ἐναντίον, οἷον πατὴρ --- υἱός, δεξιὸς --- ἀριστερός. πάλιν 
ἐπειδὴ τὸ ποσὸν οὐχ ἔχει ἐναντίον, οὐδὲ τὰ ἐν ταύτῃ ϑεωρούμενα τῇ 

1 παρέχῃ et δόξῃ] παρέξει et δόξει M 4 ἐναντίον Arist. ὃν τῶν πρός ct coll. Arist. 

ὃ τὸ ἐναντ. Arist. 8 φησὶ Ν 9 φαμὲν addidi 10 τὰ oblitt. M ἐλέγομεν] 

p. 19,4 11 τῷ] τὸ M 12 ὑπάρχων M 11 ἀναλογούση M 91 ἐλέγομεν] p. 65,36 

239 φασιν M 90 παραφυάδι) extrema evanida (ef. p. 19,91) 88. 35. 81 οὐδὲ] 

οὔτε M 96 δεξιὸς---ἀριστ. ex Amm. (p. 69,31) supplevi: δὲεξ (rel. evan.) M 
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σι 

10 

» * , - ^ ^ , ' ^ «P 

t ἔχουσιν ἐναντίον, οἷον τὸ διπλάσιον xai τὸ δίπηχυ. 

Mv, ὡς δειχϑήσεται, ἔχει ἐναντίον, τούτου χάριν xoi τὰ 
$ 3 - , » » , - 

πρός tt τὰ ἐν ταύτῃ ϑεωρούμενα τῇ χατηγορίχᾳ ἔχουσιν ἐναντίον, otov Ἢ 
at J » 3 ^^ Js zi τεῦϑε) LR » e E ὃ PES E Aó0z CE y 

επιστη την αγνηιαν. αλλ. εντευῦεν ξτερὸς μὰς οἱαὸ gy eat ογος AE 

ix 
, ' [d J ν 2 , ^N ' - 

τισί, δυνατὸν εἰπεῖν ὅτι τὰ πρός τι ἔχουσιν ἐναντία, διότι OE τισὶν οὐχ 
΄ bI 5 ΄ M eo - 

ὑπάρχει, οὐδὲν ἀπειχὸς ἀποφατιχῇ χρήσασϑαι τῇ φωνῇ χαὶ λέγειν ὅτι τοῖς 

πρός τι οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. εἰ οὖν δέδειχται ὅτι δυνατὸν χαὶ χαταφάσει 
5 ΄ , - ^ ΄ 723 , 

x«i ἀποφάσει ἐπὶ τούτου χρήσασθαι τοῦ ἰδίου, τίνος χάριν 2 ᾿Αριστοτέλης 
J ΄ “- σ are Ἦν ἐς; 

τὴν χατάφασιν τῆς ἀποφάσεως προετίμη εν; πρὸς ὅν φαμεν ὡς εἰχότως 
bI ES Mea MEE SAU. ἕν A. a 2S - " N 95r 

προετίμ σε τὴν χατ φασιν | τῆς dot φάσεως οια OUO αἰτιας’ πρῶτον uev 

ὅτι ἢ χατάφασις (ptc νη ἐστὶν ὡς δηλοῦσα χαὶ τί ἔστιν, ἢ ὃς ἀπόφασις 
ἀόριστος ὡς λέγουσα τ ἔστιν, οὐ μέντοι 1Ξ τί ἔστιν.- εἰχότως οὖν τὸ 
Ἢ σμένον. τοῦτ᾽ ἔστι τὴν χατάφασιν, τοῦ ἀορίστου, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ἀπο- 
φάσεως, προξτίμησεν. δεύτερον δέ, ὡς εἰρήχαυεν, ἢ ἀποδεδομένη ὑπογραφὴ 
ἰδίῳ ἀναλοηγεῖ, τῷ δὲ ἰδίῳ μᾶλλον ἁρμόζει ἢ χατάφασις ὡς δηλοῦσα τὴν 

- : ^ ' - e 

φύσιν τοῦ πράγματος (xol γὰρ xmi τὸ ἴδιον τοῦτο βούλεται εἰπεῖν) (7) ἢ 
΄ *, , - , — - νι 

ἀπόφασις T, vulpes τῇ φύσει τοῦ πράγματος τῆς ὑπογραφῆς. διὰ 
2 mu 

En 
^ - 5 , ' P 

ταύτας οὖν τὰς αἰτίας τὴν χατάφασιν προετίυησεν τῆς ἀποφάσεως, χαὶ διὰ 
, - , e 

τὸ ὡρισμένην εἶναι xal διὰ τὸ ἁομόζειν τῇ φύσει τοῦ ἰδίου, ὡς ἀναλογούσης 
€^ £F Ll 

τῷ ἰδίῳ τῆς ὑπογραφῆς. 
3 , ^ , ε ^ D ^ , 

᾿Εντεῦϑεν ἐπὶ τὸ δεύτερον ἴδιον μεταβέβηχεν ὁ PUE, τὸ τὰ πρὸς 
5 ΝΠ A^— ^ ^ T * “ΦΧ 

vt ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἥττον. περὶ οὗ οὐδὲν ἐροῦμεν ὡς πάντων 

95 τῶν ἀνωτέρω εἰρημένων λόγων ἁρμοζόντων x«i ἐπὶ τούτου ἐλέγομεν γὰρ 
e - »ν $ , Η - Ν » - t M 

ὅτι τῷ ἔχειν ἐναντίον τὸ μᾶλλον xai ἧττον ἀχολουϑεῖ. τρίτον δὲ ἴδιον 

ἀποδίδωσι φάσχων ὅτι τὰ πρός τι πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται. ἀλλ᾽ εὐθέως 
ἡμᾶς ἀπορία διαδέχεται ὅτι εἰ χαὶ τὰ πρός τι ἀντιστρέφει χαὶ τὸ ἴδιον 
“- ΄ ΄ , ΄ ^B ^ v M , Y- ' 

ἀντιστρέφει, συγχυϑήσεται τούτων T, τάξις xai ἔσται τὰ πρός tt ἴδια xal 
* y , ^ LÀ e IZ *3 ^ ^ » ΄ ^ » 

30 τὰ ἴδια πρός τι. πρὸς οὕς φαμεν ὅτι ἄλλο ἐστὶ τὸ ἀντιστρέφειν xal ἀλλό 

τὸ πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι" τὸ μὲν γὰρ ἀντιστρέφειν ἐστὶ τὸ ἐξισάζειν, 
΄ 5L ΄ ΄ , 

τὸ μέντοι qe πρός τι ἐξισάζει, οὐ πάντα ὃὲ τὰ | ἐξισάζοντα πρός τί ἐστι. 95v 
, , E Ld ΟῚ Ὕ , 

τούτου γάριν οὐχ εἶπεν ὁ φιλόσοφος Paxpdueur ἀλλὰ. πρὸς ἀνιστρέφοντα 
*3 vo 2 , , , ^N eo 24 ' 

λέγεσϑαι, ἵνα ἀφορίσῃ τῶν πρός τ' τὰ ἴδια. ἐπισχεπτέον δὲ ὅτι ἐὰν᾿ μὴ 

35 διορθώσεως τύχῃ τὸ παρὸν ἴδιον, οὐχ ἔσται χυρίως ἀποδεδομένον τοῖς 

πρός τι. χαὶ ἵνα τοῦτο χατασχευάσῃ, δύο παραδείγματα λαυβάνει 6 φιλό- 
2 V es M * , € ΄ 3 ὃς" Ἃ Y mox LX 

σοφος, ἐν ἀμφοτέροις τὸ ὅλον χαὶ τὸ μέρος ὕπατον ἀλλ᾽ év uev τῷ ἑνὶ 

τὸ μέρος τοῦ ὅλου χαϑολιχώτερόν ἐστιν, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ τὸ ὅλον τοῦ μέρους 
* M E v 

χαϑολιχώτερον. τὸ μὲν οὖν ἔχον τὸ μέρος τοῦ ὅλου παϑολικώτερον τοιοῦτόν 
Ed » , - ^ » 

40 ἐστιν’ οἷον ὄρνις πτερὸν ἔχει. οὐ πᾶν δὲ ἔχον πτερὸν ὄρνις ἐστί, ἀλλὰ 

8 ἀπηχὸς M 18 xai] an τὸν 16 εἰρήχαμεν)] p. 103,14 18 ἢ inserui 

21 pr. τὸ ex τοῦ corr. M ἀναλογούσης} ἀναλογοῦνται M 25 ἐλέγομεν] λέγομεν 

M (ef. p. 103,10) 20 τῷ ἔχειν] τὸ ἔχον M 30 τὰ πρός τι ἴδια coll. sed 

corr, M 30 ἀποδεδωμένον M 98 ἐστιν evan. M 
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10 

[v] [41] 

30 

OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6515] 105 

μᾶλλον πτηνόν: τοῦτο γὰρ εἰς τρία Ru τῶν γὰρ πτηνῶν τὰ μέν 

ἐστιν ὑμενόπτερα ὡς μυῖαι, τὰ Oi σαρχόπτερα ὡς νυχτερίδες, τὰ ὃὲ σχιζό- 

πτερα ὡς αἵ ὄρνιϑες. χαλῶς οὖν ἐλέγομεν ὅτι τὸ πτερόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
, , v , M 

μέρος. πρβολιποτεβον τοῦ ὅλου τῆς ὄρνιϑος ἐπὶ ρ 
* τὸ πτερόν. τὸ δὲ É C 

*, 7T M ἣν 

τερὸν παράδειγμα, ἐν ᾧ τὸ ὅλον τοῦ μέρους χαϑολιχώ- 

τερόν ἐστ', τοιοῦτόν ἐστιν φησὶν ὅτι τὸ πηδάλιον πλοίου πηδάλιον, οὐχέτι 

μέντο! xai τὸ πλοῖον πηδαλίου πλοῖον: τὰ γὰρ ἀχάτια, πλοῖα ὑπάρχοντα, 
», Y , 2 474 cT Σ 2 - eMe y - , -95 

οὐχ ἔχει πηδάλια. ἐπὶ πλέον οὖν ἐστιν ἐνταῦϑα τὸ ὅλον τοῦ μέρους, τοῦτ 
»ν ' €- - ^ , - -T , , v 5» 

ἔστι τὸ πλοῖον τοῦ πηδαλίου. πῶς οὖν οἰχεία ἔστα! () τούτων ἀπόδοσις; 
; So. εἰπε") μεϊζουεχοδέλανμενς τὸ SiS: ἡξήξωινε χαί φαμεν ὅτι εἰ τὸ μὲν μεῖζον χαϑέλωμεν, τὸ ὃὲ ἔλαττον αὐξήσωμεν, 

bl τότε εὑρεϑείη χυρίως dvctocpéoovcu* οἷον ἐπεὶ τὸ πτερὸν | χαϑολιχώτερόν 96 
e») 

3 -Ὁ Y 4c ' v 35 ' " 
ἐστι τῆς ὄρνιϑος, αὐξήσωμεν τὴν ὄρνιν, οὐχέτι πρὸς ὄρνιϑα τὸ πτερὸν ἀπο- 

διδόντες, ἀλλὰ πρὸς πτερωτόν, χαὶ ἔστιν χυρίως ἢ ἀντιστροφή. nose 
' o AED Y - £ E , * UP € - ERI v A 

χαὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου παραδείγματος τὸ μεῖζον χαϑαιροῦμεν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
πλοῖον, xai οὐχέτι τὸ πήδάλονυ πλοίου di αι ἀλλὰ μᾶλλον πηδαλιωτοῦ. 

3 e ^ 5 , ^ - T , - τὰ £905 

Εντεῦϑεν ἡυᾶς ἀπορία Doctus j λέγουσα ὅτι διὰ τί ὀνοματοῦε- 

el οὔμεν, xaícot τοῦ φιλοσόφου ἐν τῇ τ ως πραγματεία ἀπαγορεύοντος 

» à 

νταῦϑα αὐτὸς φαίνεται ὀνουατοϑετῶν: xat φαμεν ὅτι ἔλεγεν ui 

icm νοματοϑετεῖν, ἵνα μὴ τὴν ἀρχαίαν παραβῶμεν χρῆσιν. πῶς οὖν 

(0» * 
5 

ὀνοματο- 

ϑετεῖν, ἐφ᾽ ὧν χεῖται ὄνομα. ἡμεῖς οὖν ὀνοματοϑετοῦμεν πρῶτον μὲν ἐφ 
ὧν οὐχ ἔστιν Ovoua* τοῦτο γὰρ ποιοῦντες οὔτε τὴν ἀρχαίαν παραβαίνομεν 
χρῆσιν, ἀλλὰ χαὶ ταύτην εὐπορωτέραν δείχνυμεν. δεύτερον δὲ ὀνοματο- 

ετοῦμεν, οὐχ ἵνα χαϑόλου χρησώμεϑα, ἀλλ᾿ ἵνα τὴν 
ἀπόδοσιν τελειώσωμεν. ὅτι δὲ ἀληϑεῖς εἰσιν αἱ ἀποδεδουέναι λύσεις τῆς 

ἀπορίας, φαίνεται xai αὐτὸς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ταύτην οὕτως ἐπιλυόμενος" 

φησὶ γὰρ ὅτι ἐνίοτε δὲ xal ὀνοματοποιεῖν ἴσως ἀναγχαῖον, ἐὰν 

μὴ T χείμενον ὄνομα. χαὶ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν τὸ ἐνίοτε xal ἴσως LI 

δι Δ LA - 

ἡνίξατο τὴν πρώτην ἐπίλυσιν τὴν λέγουσαν ὅτι ἐπὶ τούτων ὀνοματοϑετοῦμεν 
, - ἐφ᾽ ὧν μὴ ἔστιν ὄνομα, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἀναγχαῖον τὴν δευτέραν ἐπί- 

λυσιν ἀπεδήλωσε τὴν λέγουσαν ὅτι οὐχ ἵνα χρησώμεϑα διὰ παντός, | óvo- 96* 
- - ' - , , ) , 

ματοϑετοῦμεν, x x ὅτι ἐπὶ τῶν ἀντιστρεφόντων οὐχ ἐφ᾽ ὧν ἀμφότερα 
, - “ ΄ * , ) 5 , 

ὀνόματα χεῖται, ἐπεὶ εὑρεϑείημεν τὴν χρῆσιν παραβαίνοντ τες, ἀλλ ἐφ 
M ' AJ M 

(0. ὧν χεῖται τὸ μέν, τὸ OE μὴ χεῖται, &x τοῦ χειμένου ὀνομάζομεν τὸ um, 
- - 

- 

wv wv *, , ^ M M bi 

ἔχον O0V0U2, οἷόν E£AETODSV ἀπὸ X00 πτξρὴοῦ τὸ πτερωτῶν χαὶι απὸ τοὺ 

1 2 “ 
z 35 πηδαλίου τὸ πηδαλιωτόν. ἵνα δὲ γνῶμεν εἴτε χυρίως ἀποδέδοται τὸ πρός 

i ^ i D i 
y - LAMP S: 

τι εἴτε uj, χανόνι τοιούτῳ χρησώμεϑα: ἐὰν dolo] τι πρὸς ἕτερον, ἀνέλω 
Ὁ , ' , ^ nm ὃς πάντα τὰ παρεπόμενα ἐχείνῳ, υὑεξίνῃ δὲ ἐπὶ τούτῳ σωζόμενον πρὸς ὃ 

At Tu Poe , Y ὄν να. Em ΣΝ NUTS Oe o ἑνὸς ἀπεδόϑη, χυρία ἔσται f$, ἀπόδοσις, ἐὰν δὲ ἀποδοϑῇ τι πρὸς ἕτερον, ἑνὸς 

4 ἐπὶ πλέον partim evan. M 9 5 inserui 10 χαϑέλομεν et αὐξήσομεν M 

15 ἀποδιδόαμεν M I7 ἐν τῇ Ποητ. zp.] c. 22 p. 1458318 24 ἀπόδωσιν M 

τελειώσομεν M 27 χείμ. vj coll. Arist. 30 ἀπεδήλ.] ἀπε evan. M 91 post 

ὀνομαϑετοῦμεν lac. signavi: in mrg. add. (ἀλλ᾽ ἵνα hes (2) τὴν ἀπόδοσιν τῶν τοιούτων M? 

91. 92 ἀμφότερα praeter d et p evan. M 32 post κεῖται fort. addas ὀνοματοϑετοῦμεν 

εἴτε χυρίως]} εἰτέος M 26 χανῶνι M 
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δὲ τῶν παρεπομένων ἐχείνῳ πρὸς ὃ ἀπεδόϑη ἀναιρουμένου, οὐχέτι σώζηται 
τοῦτο πρὸς ὃ ἀπεδόϑη, οὐχ ἔσται χυρία ἢ ἀπόδοσις. οἷον ἀποδεδώχαμεν 
τὸν δοῦλον πρὸς Σωχράτην xal δεσπότην" πρὸς μὲν δεσπότην χυρίως ἀπο- 

δίδομεν, ὡς ἴσμεν ἐκ τοῦ εἰρημένου χανόνος, πρὸς OE τὸν Σωχράτην οὐ 
, ὌΝ Ἁ E] ^ m ἈΝ (Q^ N , * , M AJ , 5 πάντως" ἐὰν 1ὰρ ἀποδῶ τὸν δοῦλον πρὸς δεσπότην, ἀνέλω δὲ τὰ παρεπό- 

μενα τῷ δεσπότῃ, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν Σωχράτην, τὸν ᾿Αϑηναῖον, τὸν σιμόν, 
* , M , ' , ? , 52) e τὸν προγχάστορα, τὸν φαλαχρόν, τὸν Σωφρονίσχου ᾿Αρχιμήδους, οὐδ᾽ ἕν 
παρέβλαψα τὴν δεσποτικὴν σχέσιν, ἀλλ᾽ ἔτι xal πάντων τούτων ἀναιρου- 
μένων 6 δοῦλος δεσπότου δοῦλός ἐστιν. εἰ δὲ πάλιν ἀποδῶμεν τὸν δοῦλον 

10 πρὸς Σωχράτην, ἀνέλω δὲ τὰ παρεπόμενα τῷ Σωχράτει, μὴ μέντοι γε 

πάντα, ἀλλ ἕν χαὶ μόνον τὸ δεσπότην | εἶναι, ἠφάνισα δηλονότι xol τὴν 92r 
ἀπόδοσιν: δεσπότου qàp μὴ ὄντος, xdv Σωχράτης T, x&v σιμὸς T, xdv 
προγάστωρ, xdv ᾿Αϑηναῖος, οὐ σώζεται ἢ τοῦ δεσπότου πρὸς τὸν δοῦλον 
σχέσις" δῆλον γὰρ ὅτι τοῦ δεσπότου ἀναιρουμένου συναναιρεϑήσεται xol τὸ 

15 εἶναι δοῦλον Σωχράτους. τοῦτο πέρας τῆς παρούσης ϑεωρίας. 

(θεωρία xs'.) 

p.6»15 ἵἥπάρχει δὲ xal ἐναντιότης ἐν τοῖς πρός τι, οἷον ἀρετὴ 

χαχίᾳ ἐναντίον, ἑχάτερον τῶν πρός τι ὄν, xal ἐπιστήμη ἀγνοίᾳ. 
οὐ πᾶσι δὲ τοῖς πρός τι ὑπάρχει ἐναντίον: τῷ γὰρ διπλασίῳ 

40 οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, οὐδὲ τῷ τριπλασίῳ, οὐδὲ τῶν τοιούτων τινί. 

᾿Ελέγομεν ἐν τῇ ϑεωρίᾳ ὅτι τῶν πρός τι (τινὰ μὲν) ἔ SET ἐναντία, τινὰ δὲ 
οὐχ ἔχει, xul προσδιωρισάμεϑα λέ puse ὅτι ταῦτα ἔχει ἐναντία τὰ εὕρι- 
σχόμενα ἐν χατηγορίαις Spo. x«i αὐταῖς ἐναντία. τοῦτο γοῦν dxous τοῦ 
φιλοσόφου λέγοντος " ἐπειδὴ γὰρ τὸ ποιόν, ὡς εἰρήχαμεν, ἔχει ἐναντίον, f, 
δὲ ἀρετὴ xai ἢ ἐπιστήμη ποιά ἐστι, τούτου χάριν χαὶ αὐτὸς εἶπεν τούτοις 
ἐναντία εἶναι. ὅτε δὲ τὸ ποσὸν οὐδὲν ἔχει ἐναντίον, αὐτοῦ λέγοντος ἄχουε 

τῷ σι 

τοῦ φιλοσόφου τῷ γὰρ διπλασίῳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, οὐδὲ τῷ 

τριπλασίῳ. 

p.6538 Οἷον τὸ πτερὸν ἐὰν ἀποδοϑῇ ὄρνιϑος, οὐχ ἀντιστρέφει 
, , v - Ld 

30 ὄρνις πτεροῦ: οὐ γὰρ olxsíoc τὸ πρῶτον ἀποδέδοται πτερὸν 

ὄρνιϑος. 

Οἰχείως οὖν xal ἡμεῖς εἰρήχαμεν. εἰ δὲ “ὄρνις πτεροῦ οἰχεία ἔσται 
b] ^ ἢ ἀπόδοσις, πῶς οὖν τὸ μὲν οὐχ ἀληϑὲς ἀπεδέξατο, τὸ Oi ἀληϑὲς ἔφησεν 

1 σώζεται M 9. 4 ἀποδίδωμεν M 6 σημὸν M 1 ἀρχημήδους M 
10 τοῦ σωχράτους (alt. 1.) M 12 σημὸς Ν 16 tit. inserui 18 ὃν τῶν 

πρός ct coll. Arist. 19 τὸ ἐναντ. Arist. 90 τριπλασίῳ  Arist.: ἡμίσει M 

(cf. v. 28) τινί] οὐδενί Arist. 21 ἐλέγομεν] p. 108,27 τινὰ μὲν inserui 

22 προσδιορισόμεϑα M 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6538— 7485] 101 

μὴ εἶναι; πρὸς τοῦτό | φαμεν ὅτι τοῦτο πεποιήχεν γυμνάζων ἡμᾶς χατα- 92v 

φρονεῖν μὲν τῶν παραδειγμάτων, ἐπιδιώχειν δὲ τὰ χαϑόλου, ὅπερ ἐν τοῖς 

᾿Αναλυτικοῖς φαίνεται πεποιηχέναι" ἐχεῖ γὰρ ἀποδοὺς παράδειγμα μὴ ὀρϑῶς 
» 5 , , € , ^N ' [ed - ) 

ἔχον, ἐπήγαγε λέγων “βέλτιον δὲ τοὺς ὅρους λαβεῖν᾽. 

AJ 

5 p. 116 ᾿Ενίοτε δὲ xal ὀνοματοποιεῖν ἴσως ἀναγκαῖον, ἐὰν μὴ χεί- 

usvov ὄνομα T. 

᾿Εντεῦϑεν ἢ ἀπὸ τοῦ ὀνοματοϑετεῖν (ἀπορία), ἣν ἡμεῖς διττῶς ἐπε- 

λυσάμεϑα, χαὶ αὐτοδήλη ἐστίν, ὡς ἐδείξαμεν ἐν τῇ ϑεωρίᾳ. 

p.7a17 Οὐ qàp fj ζῷον, κεφαλὴν ἔχει: πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων 
[] 

10 χεφαλὴν οὐχ ἔχει. 

Προσυπαχούειν δεῖ ἐνταῦϑα πνεύμονάς τε ϑαλαττίους xoi χαρχίνους" 

ἰστέον γὰρ ὅτι ταῦτα χεφαλὴν οὐχ ἔχει, μορίου δέ τινος ἀναλογοῦντος 

χεφαλῇ οὐχ ἀμοιροῦσι. 

ρ. 1185 Περιαιρουμένων τῶν ἄλλων ὅσα ἐστὶν συμβεβηχότα τῷ 

15 δεσπότῃ, οἷον τὸ δίποδι εἶναι, τὸ ἐπιστήμης δεχτιχῷ καὶ τὸ 

ἀνϑρώπῳ. 

οα΄’ 37 , , - — A 5 ^ € , ^ 

Απορητέον ἐνταῦϑα πῶς τὸ δίπουν, οὐσιῶδες ὑπάρχον, συμβεβηχὸς 
5» , e , , [ed ^ ' ^ , , ' 

ἐχάλεσεν ὁ φιλόσοφος. χαί φασιν ὅτι διττὸν τὸ συμβεβηχός" λέγεται γὰρ 

χαὶ τὸ ἀντιδιαιρούμενον τῇ οὐσίᾳ, λέγεται Oi συμβεβηχὸς xoi τὸ ἔξωϑεν 

90 αὐτοῦ τοῦ προχειμένου πράγματος εἰς ἐξέτασιν: οἷον ἐὰν περὶ ποιότητος 

διαλεγόμενοι τῆς οὐσίας μνησθῶμεν, συμβεβηκὸς τὴν οὐσίαν φαμέν, διότι 

ἕτερόν ἐστι παρὰ τὴν τοῦ πράγματος τοῦ προχειμένου φύσιν. συμβεβηχὸς 

δὲ λέγεται, οὐχ ὅτι ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν, ἀλλ ὅτι μηδεμίαν κοινωνίαν 
» - , , — ἔχει πρὸς τὴν τοῦ ἐξεταζομένου πράγματος φύσιν. τούτῳ τῷ “σημαινομένῳ 98r 

25 τὸ δίπουν 6 ᾿Αριστοτέλης συμβεβηχὸς ἐχάλεσεν, ὡς ἔξωϑεν ὃν παρὰ τὸ 
^ Fr ^ ^o «Ὁ , , PIN d e ^N -Ὁ [cd »v 

δεσπότης xal δοῦλος, ὃ πρόχειται εἰς ἐξέτασιν. ὅτι ὃὲ ταῦτα οὕτω ἔχει 
b e , ^ 30S ^ -Ὁ *, , v ^ » 5» - 

δῆλον, ὁπότε xol αὐτὸ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ὄνομα συμβεβηχὸς ἔστιν εἰπεῖν 

εἶναι τοῦ δεσπότου. ἄνευ μὲν οὖν ἀνθρώπου « « ἀλλ, ὡς εἴρηται, χατὰ 

τὸ δεύτερον σημαινόμενον τοῦ συμβεβηχότος ἐνταῦϑα ληπτέον. 

1. 2 χαταφρονεῖν μὲν supplevi: χαταφρ. (rel. evan.) M 4 λέγων] Anal. pr. A 15 

p. 3522 6 ἢ ὄνομα coll. Arist. 1 ἀπορία inserui 9 ἡ] εἰ M': ἣ M? 

13 χεφαλὴν M ἀμοιροῦσι M?: ἀμωροῦσι M! 14 cop. ἐστὶ coll. Arist. 

15 δεσπότῃ evan. M δίπουν (?)M post elvat add. xai Arist. 18 φασιν] 

φησιν M 24 τούτῳ] IV. vel V litt. evan. M 25 συμβεβη ...... σεν (rel. 

evan.) M 28 post ἀνϑρ. lac. signavi 
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Ρ. 7015 Δοχεῖ δὲ τὰ πρός τι ἅμα τῇ φύσει εἶναι. χαὶ ἐπὶ ἬΝ τῶν 
(047 ; , m 

πλείστων ἀληϑές ἐστιν: ἅμα γὰρ διπλάσιόν τέ ἐστι xal ἥμισυ, xal i 
- v ^ , Y 
ἡμίσεος ὄντος διπλάσιον ἔστιν, xal δούλου ὄντος don ἐστιν. 

ένα ἴδια, τοῦτ᾽ ἔστιν τὴν πρώτην ὑπογραφὴν xal 
a ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον, ἐπὶ τὸ τελευ- 

ταῖον ἴδιον μεταβέβηχεν ὁ φιλόσοφος, xat φησιν ὅτι τὰ πρός τι ἅμα τῇ 
φύσει ἐστίν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦ ἅμα μνήμην το θυ φερε ζητήσωμεν 
ποσαχῶς τὸ ἅμα. ἐπειδὴ δὲ τὸ ἅμα μέσον προτέρου xal ὑστέρου, μάϑωμεν 

ποσαχῶς λέγεται τὸ πρῶτον χαὶ τὸ [SO ὁσαχῶς γὰρ τὸ ἄχρον, τοσαυ- 

10 ταχῶς xal τὸ μέσον. ἐπειδὴ ὃξ πάλιν τὸ πρῶτον χαὶ τὸ ὕστερον ἄντι- 
xeípevd εἰσιν, μάϑωμεν ποσαχῶς τὸ πρότερον. τὸ τοίνυν πρότερον διχῶς, 

χρόνῳ ἣ φύσει. χαὶ φύσει μέν ἐστιν, ὡς πολλάχις εἴρηται, τὸ συναν- 

αιἱροῦν xal μὴ συναναιρούμενον, τὸ συνεισφερόμενον xai μὴ συνεισφέρον. 

χρόνῳ Of ἐστιν πρότερον, ὡς εἰ τύχοι ὃ Τρωϊχὸς πόλεμος ἑτέρου τινός. 
15 εἰ τοίνυν τὸ πρότερον διττόν, ἣ φύσει ἣ mun ὁσαχῶς δὲ τὸ dxpov 

- ΄ , 

eus ne xui τὸ μέσον, oon ὅτι xui τὸ ἅμα διχῶς, φύσει xal χρόνῳ. 

ἐπειδὴ οὖν ἴδιον ἀποδέδωχεν ὁ ᾿Αρ'στοτέλης τῶν πρός τι τὸ ἅμα τῇ φύσει 

ἶναι, ἰστέον ὅτι τοῦτο τὸ ἴδιον πᾶσι μὲν ὑπάρχει τοῖς πρός tt, | οὐ μόνοις 98v 

δέ, ἀλλὰ xai τοῖς ἰδίοις: τὰ γὰρ ἴδια ἅμα εἰσὶν τῶν εἰδῶν, ὧν εἰσιν 
Y^ [4 , 9 , *, ey ΄ , * ? ec 9. σῶν 

20 ἴὸια. ὁ τοίνυν ᾿Αριστοτέλης οὐχ οὕτως (ic) πρότερον, ἀλλ᾽ ἑτέραν 000v 
βαδίσας δείχνυσιν οὐχ ὅτι πᾶσιν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ πᾶσιν, οὐχ ὡς ἀλὴη- 

ϑεύων, ἀλλὰ γυμναστιχῶς pur χαὶ λαμβάνει δύο ἐπιχειρήματα, τήν 

τε ἐπιστήμην χαὶ τὴν αἴσϑησιν. ἐπειδὴ τὸ ἅμα διττὸν ἐλέγομεν, xod αἱ 

αἱ 
φύσει xal χρόνῳ, ἐπὶ μὲν τῆς ἐπισ in uns οὐ λαμβάνει τὸ ἀπὸ τῆς φύσεως 

bi 

τῷ c μόνον * x xal τοῦτο εἰχότως" αἵ uiv (γὰρ) ἐπιστῆμαι ὕστερον ἡμῖν προσ- 

γίνονται, χαὶ τούτου χάριν οὐδὲν ἄτοπον ἐπιχειρεῖν ἀπὸ χρόνου, αἱ δὲ 

αἰσϑήσεις dua συγγίνονται ἡμῖν, διὸ xal τὴν ἀπὸ τοῦ χρόνου παραλέλοιπεν 

ἐπιχείρησιν. τὰ μὲν (οὖν) ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης ἐπιχειρήματα τοῦτον ἔχει 

τὸν τρόπον’ χαὶ πρότερον λαμβάνει τὰ ἀπὸ τοῦ χρόνου χαί φησιν ὅτι οὐ 

80 πάντα τὰ πρός τι ἅμα εἰσίν- ἰδοὺ γὰρ τὰ ἐπιστητὰ πρότερά ἐστιν τῆς ἐπι- 

στήμης" τὴν Ἰὰρ ἐπιστήμην ὄντων τῶν πραγμάτων λαμβάνομεν ἃ x δῆλον 

ὅτι τὰ ἐπιστητὰ πρότερα τῆς ἐπιστήμης" ὡς γὰρ εἴρηται, xal μὴ οὔσης ἐπι- 

στήμης τὰ πρός τι ἔστι" δῆλον ὅτι οὔχ εἰσιν ἅμα τὰ πρός τι. χαὶ τοῦτο 

piv τὸ ἀπὸ τοῦ χρόνου ἐπιχείρημα. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεώς ἐστι τοιοῦτον" 

co [a τὸ ζῷον ἀναιρούμενον τὴν ἐπιστήμην ἀναιρεῖ, οὐ μέντοι 1Ξ xai τὸ ἐπι- 
, 7 1 * ΄ ΄ ΄ 

στητὸν" δύναται γὰρ χαὶ μὴ οὔσης ἐπιστήμης εἶναι τὰ ἐπιστητὰ ὡς πρᾶ- 
γματα" τὰ γὰρ πράγματα πρὸ τῆς ἐπιστήμης. οὕτω χαὶ τὰ τέσσαρα στοι- 

3 ante xai δούλου ἘΠῚ καὶ δεσπότου ὄντος δοῦλος ἔστι Arist. 12 πολλάκις εἴρηται] 

Spectat suum in Isagogen comm. 13 συνεισφέρον xai μὴ συνεισφερόμενον M 

14 τροιχὸς M l7 ἅμα evan. M 19 ἅμα] ἄμεσα M 20 ὡς inserui 

πρότερον] προτέραν M 25 μόνον] μόνης M post μόνον lae. signavi, inseras ἀλλὰ 

καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ χρόνου, ἐπὶ “δὲ τῆς αἰσϑήσεως τὸ ἀπὸ τῆς φύσεως μόνον γὰρ inserui 

28 οὖν inserui 91 post λαυβάνομεν lacunam signavi (cf. v. 32) 93 pr. πρός 

τί] an πράγματαϑ 



OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM e. 7 [Arist. p. 1^ 15] 109 

χεῖα πρὸ τῆς 'Immoxpdcooc ἰατριχῆς ὑπῆρχεν, xal τὰ ἄστρα πρὸ τῆς Θαλοῦ 
ἀστρονομίας. εἰ οὖν τὸ ζῷον ἀναιρούμενον τὴν ἐπιστήμην ἀναιρεῖ μόνην, 

τῆς δὲ ἐπιστήμης | ἀναιρουμένης οὐ συναναιρεῖται χαὶ τὸ ἐπιστητόν, δῆλον 99: 

ὅτι οὐχ ἅμα εἰσὶν T, τε ἐπιστήμη xai τὸ ἐπιστητόν. ὡσαύτως δὲ χαὶ ἐπὶ 
τῆς αἰσϑήσεως" τὸ μὲν ζῷον ἀναιρούμενον τὴν αἴσϑησιν ἀναιρεῖ, οὐ μέντοι [51] 

4€ xal τὸ αἰσϑητόν. εἰ οὖν τὸ ζῷον μόνην τὴν αἴσϑησιν ἀναιρεῖ, δῆλον 

ὅτι πρότερον τὸ αἰσϑητὸν τῆς πολ τος, xai εὑρεϑήσεται μὴ ἅμα τὰ πρός 

τι. ἄλλως τε δὲ τὸ ἀναιροῦν τὸ χαϑολιχώτερον ἐχεῖνο πρότερόν ἐστι. τὸ 
μὲν οὖν αἰσϑητὸν ἀναιρεῖ τὸ σῶμα χαϑολιχώτερον ὄν, τὸ δὲ ζῷον τὴν 

10 αἴσϑησιν ἀναιρεῖ, οὐ μέντοι γε xoi τὸ σῶμα. εἰ οὖν τὸ σῶμα χαϑολιχώ- 
τερόν ἐστιν τῆς αἰσθήσεως, ἀναιρεῖ δὲ τὸ σῶμα τὸ αἰσϑητόν, τοῦτ᾽ ἔστι 
τὸ χαϑολικώτερον, πρότερον ἄρα τὸ ἀστὸν ὡς τὸ αἰσϑητιχὸν ἀναιροῦν. 

ἢ λύσις OE τῇ μὲν πρώτῃ ἐστὶν αὕτη" ὅτι τὰ αἰσϑητὰ ἐνταῦϑα τῆς αἰσϑή- 

ὡς εἰσιν πρότερα, ὡς πράγματά ἐστιν, οὐ iud (s ὡς αἰσϑητά. ὡσαύτως 
χαὶ τὰ ἐπιστητὰ ὡς πράγματα ἐστιν πρότερα τῆς d ed os ὡς 

ἐπιστητά. ἄλλως τε δὲ οὐ χαλῶς γέγονεν ἢ " üGte* τὰ μ 

υνάμει ἐπιστητὰ περιελάβομεν. τὴν ὃξ ἐπιστήμην τ 
" 
ῦ 0 o2 o [0] c4 e? τω παραβαλεῖν, ἀλλὰ τὰ δυνάμει τοῖς δυνάμει ph S ἐνεργείᾳ 

“πὰ (» (n^ 
e ΄ σ ΄ ΄ Y , Qc 

νεργξια, 'vy«& τοτὲ αμὰ τὰ προς τι εὑρεϑῶσιν. 
3 ' ' o0 

τὰ ἴδια ἐπὶ τὴν ἀληϑινὴν ὑπογραφὴν μέλλομεν πορεύ- Y E SII T τογραφὴν UuEAAOUE ps τι eo zi e A2 e c bh. d c (0 εὶ Ὡ 

εσϑαι, φέρε τέσσαράς τινας ἀπορίας πρὸς ταύτην χινήσωμεν, ὧν ἢ πρώτη 
τοῦτον ἔχει τὸν poene εἰ τὸ Ens τι ὁριζόμενος τοῦ ἑτέρου ἐμνήσϑη 

σ ,* MJ e (ἔλεγεν γὰρ | ὅτι πρός τί ἐστιν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν cep εἶναι λέγεται), 99» 
, c τὸ δὲ ἕτερον πρός τι (ἑτέρου γάρ ἐστιν ἕτερον), τὰ πρός τι ἄρα διὰ τοῦ 

πρός τι ὡρίσατο. ταύτης τῆς ἀπορίας διττὴν προφέρουσ! τὴν λύσιν. πρῶτον [S] σι 

P e 3 ^ —- 3 , 2 M 

υὲν Ott ἐπὶ τῶν ἀσχέτων πραγμάτων διαβέ s ται 7| διάλληλος δεῖξις, ἐπὶ 
, 

ὃξ τῶν τ τι οὐχέτι τς edes ἀλλὰ xat areis ται πρὸς τὴν τούτων 

διδασχαλίαν. ὃ 
5 

πὸ δὲ ὅτι οὐχ ἀληϑῆ τὴν ὑπογραφὴν ἀποδέδωχε τῶν 

τῇ ἐχρήσατο φωνῇ. δευτέρα ἀπορία" εἰ μὴ μόνον 
Y 
t πρός τι, διὸ χαὶ τοιαύ 

80 τὸ ἕτερόν ἐστι τοῦ πρός τι, ἀλλὰ χαὶ τὸ αὐτό, τίνος χάριν τὸ ἕτερον μόνον 
περιέλαβεν, τὸ δὲ ταὐτὸν παρῆχεν; τοῦτο γὰρ ποιήσας ἐλλειπῇ τὸν ὁρισμὸν 

ἀποδέδωχεν τῶν πρός τι. πρὸς τοῦτό φαυεν ὅτι εἰχότως τὸ ταὐτὸν παρα- 
L 

λέλοιπεν. εἰ γὰρ μυριάχις αὐτὸ πρὸς αὐτὸ παραβάλλεται, ἀλλ᾽ οὖν ἕτερον 2? 

δοχεῖ εἶναι τῷ διπλοῦσϑαι τῇ πρὸς ξαυτὸ παραβολῇ. οί T 

35 τὰ πρός τι μία τῶν χατηγοριῶν, at δὲ χατηγορίαι γένη. τὸ πρός τι γένη, 

οὐχ ἔστιν ἄρα τὰ γένη πρός τι, ἀλλὰ πᾶν πρός τι γένος. πρὸς οὕς φαμ 
ὅτι οὐδαμῶς: οὐ πᾶν γὰρ πρός τι γένος ἐστίν: ἰδοὺ γὰρ τὸ δεξιὸν πρός 

᾿ , 

τι ὃν οὐχ ἔστιν γένος, διότι xal μεριχόν. τετάρτη ἀπορία: εἰ τὰ πρός τι 
^, rr *, ^ , ^ e , Ἁ A 

ἰδίαν ὕλην οὐχ ἔχει, ἀλλ᾽ ὑποβέβληνται τούτοις πᾶσαι ab χατηγορίαι, τὰ δὲ 
40 ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις ϑεωρούμενα ὁμώνυμα, τὰ ἄρα πρός τι ὁμώ- 

18 an πρώτῃ (ἐπιχειρήσει ἢ 20 ὁρίσατο M διττεῖν M 84 τῷ] τὸ Ν 

ἑαυτὸ] ἑαυτῶ Ν 41 πάλιν paene evan. M ÀauQ.] an ἁμαρτάνετε ? 
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* MJ ' Σ , —— , - 9 , e , ἀλλὰ ^ b N ob γὰρ τὰ ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις ϑεωρούμενα ὁμώνυμα, ἀλλὰ τὰ ὑπὸ 

πάσας τὰς χατηγορίας ἀναγόμενα. τὰ δὲ πρός τι ἐν πάσαις ϑεωρεῖται, οὐ 

ἔντοι ὑπὸ πάσας ἀνάγεται" οὐχ ἄρα τὰ πρός τι ὁμώνυμα ἐστι" ἄλλο γάρ 
E ἐστι τὸ ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις ϑεωρεῖσϑαι, xai ἄλλο τὸ ὑπὸ πάσας 

Qt 

, - M , 

τὰς χατηγορίας ἀνάγεσϑαι. τοῦτο πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας. 

(θεωρία xc'.) 

- e τω ΄ ι » » , 
υ81 Οἷον 6 τοῦ χύχλου τετραγωνισμὸς εἴγε ἔστιν ἐπιστητόν, p. e i 

" - Ψ » - 
ἐπιστήμη μὲν αὐτοῦ οὐχ ἔστιν οὔπω, τοῦτο δὲ ἐπιστητόν ἐστιν. 

) » , X e , Y ΄ , ' N T 

Εν τοῖς ἀριϑμοῖς φησιν ἢ ἀριϑμητιχὴ τετράγωνον ἀριϑμὸν μὲν εἶναι 
' 20 € ' λ ) ΤᾺ T , A δὲ ' ER Y c 5 aS 9 τὰν 10 τὸν ἐφ᾽ ἑαυτὸν πολυπλασιαζόμενον, χύχλον OE τὸν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀριϑμοῦ 
ἰργόμενον xal εἰς τὸν αὐτὸν λήγοντα. συμβαίνει ὃὲ πολλάχις ἀριϑμὸν xot ἀρχόμενον χαὶ εἰς τ ἥγοντα. υβαίνει δὲ mo ς ἀριϑμὸ 
ἐπίσης πολυπλασιάζεσϑαι xal εἰς τὸν αὐτὸν λήγειν, ὡς εἶναι τὸν αὐτὸν 

ἀριϑμὸν xóxkov τε ἅμα xal τετράγωνον, οἷον ἐπὶ παραδείγματος τοῦ λεγο- 
μένου" λέγομεν οὕτως" πεντάχις πέντε εἴχοσι πέντε" διότι μὲν ὁ πέντε ἐφ᾽ 

15 ἑαυτὸν πολυπλασιάζεται, τετράγωνός ἐστι, διότι ὃὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἄρχεται, 

τοῦτ᾽ ἔστι τὰ πέντε, χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ λή e^ τὰ πέντε, χύχλος ἐστίν. ὡς 
νδέχεται τὸν αὐτὸν Vase εἶναι xat D xat TERDUM pues 

(xai) τετράγωνον. τὸ δὲ οὐχ ἔστιν. ἢ δὲ axi, διότι ἢ uiv μονὰς xaca- 
90 μετρεῖ τὸν ἀριϑμόν, μέρος οὖσα τοῦ ἀριϑμοῦ, τὸ δὲ σημεῖον οὐ καταμετρεῖ 

τὰ μεγέϑη: διότι μὲν γὰρ 6 ἀριϑμὸς | μονάσι χαταμετρεῖται, δύναται ὃ 100v 
' τὸς xal χύχλος εἶναι xal τετράγωνος, διότι δὲ τὰ μεγέϑη οὐ χατα- S2 c» 

μετ τροῦνται σημείοις, οὐ δύναται τὸ αὐτὸ μέγεϑος χαὶ χύχλος εἶναι χαὶ 

ετρά eua: ὃ τοίνυν ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ τούτου ἀπορεῖ τὴν ἀπορίαν δειχνὺς 

25 πρότερον ὑπάρχειν τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστήμης. 

, 

p. 8118 Ἔχει. δὲ ἀπορίαν πότερον οὐδεμία οὐσία τῶν πρός τι 
ξ 

, », ' »! τέρων οὐσιῶν: E μὲν γὰρ τῶν s τεὸν οὐσιῶν τς ἐστιν" 
-— 

οὔτε γὰρ τὰ ὅλα οὔτε τὰ μέρη πρός tt λέγεται" ὃ γὰρ τὶς dv- 
΄ 80 ϑρωπος οὐ λέγεται τινός. τις ἄνθρωπος, οὐδὲ 6 τὶς βοῦς οὐ 
MJ λέγεται τινός τις βοῦς. καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ ἑξῆς. 

Τριμερὴς ὑπῆρχεν ἡ διδασχαλία τῶν pos τι; ὡς Pes ἢ ψευδὴς 
bro Ta τῶν πρός tt, τὰ ἴδια, T, ἀληϑὴς ὑπογραφή, ἥτις καὶ συμπληροῖ 

1 πάσαις evan. M l. 2 τὰ ὑπὸ πάσας iterata del. M 2 πρός τι evan. M 

ὃ ὑπὸ πάσαις M 6 tit. inserui V olov καὶ Arist. 8 οὐδέπω Arist. 
τοῦτο] αὐτὸς Arist. 16 λέγει M 19 xai inserui 19. 20 χαταμετρεῖ τὸν] 

χαταμετρῆται (sie) M 20. 21 «acapecpr, τὰ M': καταμετρῆται M? 21 χαταμετρῆται M 

24 ἀπορεῖ τὴν] ἀπορεῖται M 25 πρότερον paene evan. M 26 πότ.] πρότ. M 

30. 91 οὐ λέγεται om. Arist. 92 εἴρηται] p. 97,40 90 post ἴδια add. τῶν πρός τι M* 
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TUN. , ΠῚ T e 5 , 1 , ^, ^ -—) Y αὐτήν. ἀποδοὺς οὖν ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ πρότερα δύο χεφάλαια, τοῦτ᾽ ἔστι 
τὴν ψευδῆ ὑπογραφὴν xai τὰ ἴδια αὐτῶν, μεταβαίνει λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἀληϑῆ ἢ ξυῦν ὑπογραφὴ Ó . MEX ξ γιπ e ἢ (AULA 

ὑπογραφήν. καὶ ἄξιόν ἐστιν ζητῆσαι τίνος χάριν τὰ ψευδῆ πρότερα mapa- 

δέδωχεν ὃ ᾿Αριστοτέλης. χαί φαμεν ὅτι τοῦτο πεποίηχεν εἰχύότως, ὡς συμ- 
βαλλόμενον xat τῷ λέγοντι xal τῷ ἀχούοντι xal τοῖς ὑποχειμένοις πράγμασι" σι 

τῷ μὲν λέγοντι, ἵνα μὴ δόξῃ, ἀλλ᾽ ἵνα μετὰ ἀποδείξεως πάντα προφέρηται, 
τῷ δὲ ἀχούοντι, ἵνα πρότερον ἐγγυμνασάμενος τοῖς ψευδέσι | xai τὸν [θ1- 
τοιοῦτον ἔλεγχον μαϑὼν ἀνενδοιάστως xai ἀχριβῶς τὰ ἀληϑῆ παραλάβ : ERE MATE Ξ Dnus Tp A 
τοῖς δὲ ὑποχειμένοις πράγμασι συμβάλλεται τὸ πρότερον τὰ φευδῇ mapa- 

10 διδόνα! τὸν φιλόσοφον, ὅτι ἢ ἀποδοϑεῖσα ὑπογραφὴ εἰ xoi μὴ ἔστιν ἀληϑής : : oH d LT ipa μη 1 Ὡς; 
2 , S i YO, - , — * e ΄ 5 , ^ 37NS ἀλλ οὖν ἴδιόν ἐστι τῶν πρός τι πᾶσι μὲν ὑπάρχον, οὐ μόνοις δέ. εἰ δὲ 
ἴδιόν ἐστιν, ἔδει μὴ σιωπηϑῆναι τοῦτο, ἵνα τελεία γένηται fj τῶν πρός τι 

διδασχαλία. οὐ μὴν οὐδὲ τὴν ἀληϑῆ ὑπογραφὴν ἀπονητὶ παραδίδωσιν ὃ 

φιλόσοφος, ἀλλὰ τίϑησιν ἀπορίαν τινὰ καὶ δείχνυσιν ὅτι τῆς μὲν προτέρας 
΄ NYC - , H fe. e 3 , , INA mw) dus ^. 

15 σωζόμενης ὑπογραφῆς ἀνεπίλυτος μένει ἢ ἀπορία, τεϑείσης δὲ τῆς ἀληϑοῦς 

δυνατὸν ταύτην ἐπίλυσιν δέξασϑαι. ἵνα οὖν τὴν ἀπορίαν νοήσωμεν, τρία 
ταῦτα ζητήσωμεν" πρῶτον τίς ἢ ὕλη τῆς ἀπορίας, δεύτερον τί τὸ ποιητιχὸν 
αὐτῆς αἴτιον, χαὶ τρίτον πῶς αὐτὴ προέρχεται. ἔστι τοίνυν ἢ ὕλη τῆς 

ἀπορίας αὕτη T, οὐσία T, χαϑόλου ἣ μεριχὴ xal ὅλη x«i χατὰ μέρος, ὡς 
20 γίνεσϑαι τέτταρας συμπλοχὰς ἐχ τῶν εἰρημένων: ὅλον χαϑόλου, ὥσπερ ὃ 

χαϑόλου ἄνθρωπος ὅλον τε χαὶ χαϑόλου, ὅλον δὲ μεριχόν, ὥσπερ ὃ Σω- 
χράτης μεριχὸς μὲν ὧν ὡς ἄτομον, ὅλος δέ, χαϑὸ συμπεπληρωυένα τὰ πάντα 

ἔχει, τὰ μόρια τὰ συμπληροῦντα τὸ ἄτομον, μέρος δὲ χαϑόλου, οἷον T, 
[d —- Fr , ^ n. € "mo , ΤΠ σ J - 

ἁπλῶς χεφαλή, μέρος μὲν οὖσα ὡς χεφαλή, χαϑόλου δέ, ὅτι χατὰ πολλῶν 
- , , , T Ὁ M , , ^ , 

35 χεφαλῶν | λέγεται, μέρος μερικόν, olov T, τὶς χεφαλή" μέρος μὲν γάρ l0lv 
2 [4 , T ' , ' MI , 2 ' [2 , 
ἐστιν ὡς μόριον οὖσα, μεριχὸν δέ, χαϑὸ τινὸς ἀνθρώπου ἐστὶν T, χεφαλή. 

ἐν τούτοις 1| ὅλη τῆς ἀπορίας. τί δέ ἐστι τὸ ποιητιχὸν αἴτιον αὐτῆς; 
M “ σ a ^ » , 2 € 9 , [pd M , M φαμὲν οὖν ὅτι τὸ ποιητιχὸν αἴτιόν ἐστιν T οὐσία, ἥτις ἐστὶν μέρος xai 
, , vote , , - 1 ΄ T *, , , χαϑόλου. προέρχεται δὲ ἢ ἀπορία τοῦτον τὸν τρόπον: dpa ἀληϑές ἐστι 

30 τὸ λέγειν μηδεμίαν οὐσίαν εἶναι τῶν πρός τι 7| ἔστι τις οὐσία τῶν πρός τι: 
πᾶσα τοίνυν οὐσία T, πρώτη ἐστὶν 7, δευτέρα, xal χαϑ᾽ ἑχάτερον T, χαϑόλου 

7, μεριχή. [ὅλη μὲν ὡς Σωχράτης ὅλος, μεριχὴ ὃὲ ὡς τὰ μόρια τοῦ 
Σωχράτους]. ἣ μὲν οὖν πρώτη οὐσία οὔτε xal? ὅλην ξαυτὴν οὔτε κατὰ 
τὰ μέρη λέγεται πρός τι. ἣ δὲ δευτέρα οὐσία χαϑ᾽ ὅλην μὲν ἑαυτὴν οὐ 

35 λέγεται πρός τι, χατὰ δὲ τὰ uépm ἴσως λέγεται, otov ἣ χεφαλὴ τινὸς χεφαλὴ 
xal f, χεὶρ τινὸς χείρ. ὥστε οὖν ἢ ἀπορία προέβη ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἥτις 
μέρος χαὶ χαϑόλου. τίς ὃὲ ἢ λύσις τῆς ἀπορίας; ἐχ τῆς πρώτης ὕπο- 
ἡραφῆς ἄλυτός ἐστιν’ εἰ γὰρ πρός τί ἐστιν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι 

λέγεται, xal ἢ χεφαλὴ αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν ἑτέρου λέγεται, οὗ ἐστι χεφαλή. * * 
- - ΄ ^-^ e , , , , 

40 τοιγαροῦν ϑετέον τὴν ἀληϑῇ ὑπογραφήν, δι’ ἧς T, ἀπορία τὴν λύσιν ἐπι- 

4. ὃ συμβαλόμ. M 6 προφέρεται M 8 τοιοῦτον] τοῦτον M ἀνενδυάστως M 

11 ὑπάρχον] ὑπάρχει M 22 χαϑὸ) χαϑόλου (?) M 32. 38 ὅλη — σωχράτους 

delevi 38 el] ἡ M 39 post xe. lae. signavi 
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δέχεται: πρός τι τοίνυν ἐστὶν οἷς τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρὸς ἕτερόν 

πως ἔχειν, ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν: ἐχεῖνα, φησί, καλῶ πρός τι οἷς οὐδὲν ἄλλο 

$ ὕπαρξις ἢ ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα σχέσει ϑεωρεῖται. ταύτης | δὲ τῆς ὕπο- 102r 
γραφῆς τεϑείσης ἐπιλυύμεϑα τὴν ἀπορίαν οὕτως: εἰ ὡς ἀληϑῶς φησιν ἢ 

5 ἀχηϑὴς ὑπογραφὴ ὅτι οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἣ τὸ ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα σχέσει 

ϑεωρεῖσϑαι, δῆλον ὡς ἐὰν οἷδέ τις τὶ τῶν πρός τι, xal τὸ πρὸς ὃ λέγεται 
ὃεν, xai ὡς οἶδεν τὸ ἕτερον, οὕτως xai τὸ ἕτερον" οἷον εἰ ἀορίστως οἶδεν 

τὶ τῶν πρός τι, χαὶ τὸ ἕτερον ἀορίστως οἶδεν, χαὶ εἰ ὡρισμένως οἶδεν τὶ 
τῶν πρός τι, χαὶ τὸ ἕτερον ὡρισμένως οἶδεν. τὴν uívtot χεφαλὴν ἔστιν 

10 εἰδέναι μὴ εἰδότας τίνος ἐστὶ χεφαλή. xol τοῦτο πάσχομεν ἢ παρὰ τὴν 
e [d ' e Ἃ ^ N 2 τὰ 

ὁμοιότητα, ὡς ἐπὶ φάττης xal περιστερᾶς, T, παρὰ τὸ ἐγχεχαλύφϑαι, ὡς εἰ 
C^ zl o c g- [* o c Ὡς c1 - x S c1 e "E (n^ 

σ 2 , - , ^N - 

ν ὅλον ἐγχεχαλύφϑαι σῶμα, uóvnv δὲ γεγυμνῶσϑαι 

τὴν χεφαλήν. T, παρὰ τὸ διῃρῆσϑαι, ὥσπερ εἰ διῃρηυμένην τις ἐπιδείξει EH FILAS Cus LL οὐ πῶς TIT AH ets DWSSUDE] PATET] V CES 
τοῦ λοιποῦ σώματος τὴν χεφαλήν. εἰ τοίνυν τὰ μὲν πρός τι OU ἀλλήλων 

σ , 

15 γινώσχεται, xai 6 τὸ ἕτερον εἰδὼς xai τὸ λοιπὸν ἐπίσταται ἐξ ἀνάγχης, 
ΟΣ 

2 
- χεφαλὴν ὃξ xai χεῖρα ἐνδέχεται ἐπίστασϑαι μὴ εἰδότας ὧν εἰσιν, δῆλον 

ἄρα (ὅτι) ταῦτα οὔχ εἰσι τῶν πρός τι. εἰ δὲ τοῦτο, ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν 
ὡς οὐδεμία οὐσία τῶν πρός τι. 

e * "n [4d ) , , , , Ἂν ^ ΄ , e 

Αὕτη μὲν οὖν ἢ ᾿Αριστοτέλους ἐπίλυσις. ἐπειδὴ δὲ ἢ προτέρα Ümo- 

90 γραφὴ τῶν πρός τι, εἰ xal ψευδής, ΠΙλατωνιχή ἐστι, τινὲς πειρώμενοι ἀπο- 
- e ^ - “Ὁ , - , ^ ^ , ' E 

λογεῖσϑαι ὑπὲρ αὐτῆς μόνῳ τῷ σαφεστέρῳ φασὶν διαφέρειν τὴν Περιπατη- 
τιχὴν ὑπογραφὴν τῆς [᾿λατωνιχῆς χαὶ δειχνύναι πειρῶνται ὅτι xal τοῦ 
Πλατωνιχοῦ δρισμοῦ | χειμένου οὐχ ἔχει χώραν T, ἀπορία. χαί φασιν ὅτι 102v 

χεφαλὴν λαμβάνει ὃ ᾿Αριστοτέλης τὴν διῃρημένην (ἀλλ᾿ αὕτη ὁμώνυμός (aA) SERO ΞΘ τ τον ed roe ovf)p7) i MON. D 

25 ἐστι χεφαλή" οὐ γὰρ ἐνεργεῖ τὰς τῆς χεφαλῆς ἐνεργείας), ἀλλὰ (xal) τὴν 29 £31! χεῷ f 4] (4p εξ ξργξ Uns ec f ep $), 1 m 

ἐγχεχαλυμμένην xai τὴν τῶν ὁμοίων ζῴων" ἀλλ᾽ αὕτη οὐχ ἔστιν dxopoc* 
οὐ γὰρ ἴσμεν αὐτὴν ὡς ἄτομον: ἕν γάρ ἐστι τῶν συμπληρούντων τὸ ἄτομον 

τὸ εἰδέναι τοῦδέ τινος οὖσαν. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἴσμεν ὡς τοῦδε οὖσαν" οὐχ 
ἄρα ἴσμεν ὡς ἄτομον. εἰ δὲ ἀορίστως ἴσμεν ὅτι χεφαλή ἐστι, xal ὅτου 

80 ἐστὶν ἀορίστως εἰσύμεϑα. πρὸς τάδε ἡμεῖς φαμεν ὅτι οὐ μόνον τῷ σάφε- 

στέρῳ, ἀλλὰ χαὶ τῷ ἀληϑεστέρῳ διαφέρει ἢ [Περιπατητικὴ ὑπογραφὴ τῆς 
^ ^ ΄ A ^ A e " Ἁ M A ^ [rd Ὁ ,F 

Πλατωνιχῆς" ἢ γὰρ ΠΙλατωνιχὴ ὑπογραφὴ πρῶτον μὲν τὸ ἕτερον τῶν πρός 

τι ὡρίσατο μὴ φροντίσασα τοῦ λοιποῦ" φησὶν γὰρ ὅτι ταῦτα ἅπερ ἐστὶν 
T , ἊΝ »^*5 ON d a e , (3^ e ὯΝ 

vepoy εἶναι λέγεται (xai) οὐδὲν περὶ τοῦ πρὸς ὃ λέγεται εἶπεν. ἢ δὲ 

ς τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστιν τῷ πρὸς ἕτερόν πως ἔχειν. ἔπειτα ὃὲ 
ὃ [᾿λατωνιχὸς ὁρισμὸς ἀπὸ τοῦ λέγεσλ)αι ἐχαραχτήρισε τὰ πρός τι, ὃ δὲ 
Περιπατητιχὸς ἀπὸ τοῦ εἶναι. ὅσῳ τοίνυν προσφυέστερον τῶν εἰρημένων 

τὸ εἶναι ἥπερ τὸ λέγεσϑαι, τοσοῦτον ὃ Περιπατητιχὸς δρισμὸς τοῦ Πλατω- 
40 νιχοῦ ἐστιν ἀχριβέστερος. ἀλλά φασιν οἱ ἀπὸ Π᾿λάτωνος x«i τὸν [Πλάτωνα 

1 τῷ] τὸ M 2 φηπί eicias ὃ an ὅτι (tà πρός c0)? 12 ὑποϑόμεϑα M 13 an 

ἐπιδείξῃ ? 11 ὅτι inserui 23 φησιν M 25 «ai inserui 21 ὡς superser. M 

28 μὴν] μὲν M 94. xal inserui λέγ. εἶπεν eollocavi: εἶπεν λέγ. M 95 πὰρα- 

λαμβ. Ν 296 τὸ] τῷ M τῷ] τὸ Ν ἕτερον] τι Arist, 39 pr. τὸ] τῷ M 
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- * , -,ἌἈ *, - e σὺ ' Ld , 

τοῦ εἶναι μνήμην ποιήσασϑαι ἐν τῷ εἰπεῖν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ExÉ- 
“Ἢ , ΄ -ν " 

ρων εἶναι λέγεται, ἀλλὰ λελήϑασι μείζονα τὴν ἀπορίαν τοῦ ὁρισμοῦ 103r 
, ^ , , , 3 3 SUN 

ποιήσαντες" incu J8p ξεστιν οὐχ ξἔνεμεῖνεν αὐτῷ ἀλλὰ Ἐς επι 

(Q» ὦ τὸ λέγεσϑαι. οὐχ ἔδει δέ: οὐ γὰρ τὸ εἶναί ἐστι τοῖς πρός τι ἐν τῷ λέγεσϑαι., 
Ji dac ὃ Περιπατητιχὸς [ z DD - Ὁ" ἐς D 

2 

5 ἀλλὰ μᾶλλην ἐν τῷ εἶναι πρός τι. ὥστε ὁ ca NS Qu x 

2 - - , , c ) , 

ὁρισμὸς τοῦ [Πλατωνιχοῦ. ἀλλά φασιν ot OU ἐναντίας ὅτι τοσοῦτον οἴεται 
7 ΄ * - 5 ^ - z αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης μηδὲν διαφέρειν τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ἀποδοϑεῖσαν ὑπογραφὴν 

-Ὁ - [r4 SEEN ΄ - , ' e » ^* ' 

τῆς []λατωνιχῆς, ὅτι ἐπὶ τέλε!: τῆς χατηγορίας φησὶν ὅτι ἴσως χαλεπὸν 
ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐπ ηπνεσῖει uf πρότερον διεσχεμμένον, τὸ μέντοι 

Sect - ^ * —- 3: * , 

10 διαπορεῖν περὶ αὐτῶν οὐχ ἄχρηστόν ἐστιν: ταῦτα γὰρ ἀμφιβαάλληντός ἐστιν 
D n^i 

περὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένων. ἠλλὰ πρὸς ταῦτά φαμεν ὅτι ταῦτα 

εἴρηται οὐ περὶ τῶν Πρ ΒΕ εἰρημένων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐπι Ἐπ τ 
QU ὧν χατεσχεύασε τὰ πρός τι μὴ εἶναι ἅμα τῇ φύσει, δειχνὺς ὡς οὐχ 

2n 

ἀλήϑειαν ἔλεγεν, ἀλλὰ μᾶλλον γυμνάζων ταῦτα ἐχεῖ περιέλαβεν. τοῦτο πέρας 

15 τῆς θεωρίας. 

(θεωρία x& 

Ἴ M - M , 

Περὶ TO0OtO0U χαι ποιότητος. 

1: 8025 llotóvqra ὃξ Aéqw xa ἣν ποιοί τινες λέγονται. eot ! i i i i 
δὲ ἢ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων. ἕν μὲν οὖν εἶδος ποι- 

Art oe 505 ΄ ^ , M 
30 6c 106 ἕξις xat διάϑεσις λεγέσϑωσαν. διαφέρει δὲ € 

σεως τῷ μονιμώτερον xat χρονιώτερον εἶναι. 
L : D 

'Emi τῆς παρούσης ϑεωρίας πέντε τινὰ ζητήσωμεν, πρῶτον μὲν τίς 
Ἢ tete "ijs χατηγορίας, δεύτερον ὃξ τίς ἢ αἰτία τῆς Spade τρίτον 

πόσα τὰ ΕΠ τῆς χατηγορίας, dese τίς ἢ διαφορὰ | τῶν εἰδῶν, πέμπτον 103v 

35 τίς ἢ τάξις τῶν εἰδῶν τῆς UE ρίας. περὶ οὖν τοῦ πρώτου φαμὲν ὅτι 

εἰχύότως τέταχται μετὰ τὴν πρός τι χατηγορίαν ἢ ποιότης, πρῶτον μὲν διὰ 

τὴν ipse τῶν παραδειγμάτων: χαϑάπερ γὰρ μετὰ τὸ ποσὸν τὸ πρός 

tt τέταχται διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν προβλημάτων, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ μέγα χαὶ 

τὸ μιχρόν (ταῦτα γὰρ τοῦ ποσοῦ ὄντα οὐ μόνην ἐν τούτῳ ἐϑεωρεῖτο, ἀλλὰ 
' ' ΟἿ , , , (2990 Y ' ' UN Χ ς΄ ΄ 

390 χαὶ ὕπο τᾶ προς ag ανξέφξρξετω, ὑπὸ US τὸ ποσὸν οἷά τὸ υπηχειύξενον, 

e ' ^N ^ , ^N N , 2 ^ - M , ' ' ' 

ὑπὸ ὃὲ τὰ πρός tt διὰ τὴν σχέσιν)" ἐπειδὴ οὖν τὸ μέγα xoi τὸ μιχρὸν 
' M 4 € RET - ' 5 - , M bl 

εν ποσῷ εὐεωρεῖτο χαι ἕν τοις TOS τι χα: XTOUTOU χάριν υὑξτὰα τὸ T6900V 

ἢ πρός τι χατηγορία εἶχε τὴν τάξιν, οὕτω χαὶ Nu διὰ τὴν ὁμοιότητα 

πρός τῶν παραδειγμάτων μετὰ τὴν 1 τι χατηγορίαν ἢ ποιότης τέταχται" P, 
M ' , , e ^^ - , i ^, , e ' , 

90 (^9 ento. περ xat ma pr OUT Un τοῦ πρὸς τι Ἣν. οὐ uovovy uno τὰ προς 

τι ἀνάγεται, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα" ὑπὸ μὲν γὰρ τὴν ἜΝ τι ἀνά- 
“" M ^ , ^ , e ^ ^N Ἁ n e Ed A 

{εται ὡς πρὸς τὸ ἐπιστητὸν παραβαλλομένη, ὑπὸ ὃὲ τὴν ποιότητα ὡς ἐν 

ὃ αὐτὸ Μ 9 διεσχεμένως M 19 χατεσχεύασαι M 16 tit. inserui 

18 τινες εἶναι Arist. 21 τῷ μονιμιωτέρω xal χρονιωτέρω εἶναι M: τῷ πολὺ χρονιώτερον 

εἶναι χαὶ μον. Arist. 26 τὴν ex τῶν corr. M 35 τοῦ πρός tt] cf. p. 1085,31 

Comment, in Arist. XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. 8 
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ER od 9e : AEN E N τελει RN , € , [τὰ x d [4 2 

ψυχῇ ϑεωρουμένη xai τελειωτιχὴ ταύτης ὑπάρχουσα. οὕτως οὖν, ὡς εἰρή- 

χαμεν, χἀνταῦϑα διότι ἢ ἐπιστήμη οὐ μόνον ἐν τοῖς πρός τι ἀλλὰ καὶ ἐν 

τῇ ποιότητι ϑεωρεῖται, τούτου χάριν μετὰ τὰ πρός τι ἣ ποιότης τὴν τάξιν 

εἴληφεν. χαὶ pue uiy πρώτη αἰτία, QU ἣν T, ποιότης τοιαύτην ἔλαχε 
5 , , Lo - Ων » 

5 τάξιν. | δευτέρα δὲ αἰτία, ὅτι ἐλέγομεν τέτταρας ἁπλᾶς εἶναι χατηγορίας, 104r 

oóz τι, ἕξ ὃὲ συνθέτους. ἐπειδὴ οὖν ἀποδεδώχαμεν , 

οὐσίαν. ποσόν, ποῖον, "Tí 
, 

' 

€ τρεῖς eus ( 

χεῖράς φημι, ἵνα T, ὃ λόγος ἐκεῖνος ἀρραγὴς ὁ λέγων “δεῖ προηγεῖσϑαι τὰ 
gp τὸ ας, ὑπόλοιπον ἦν ἀποδοῦναι χαὶ τὴν λείπουσαν, τὴν μετὰ 

&ázÀà ἀεὶ τῶν συνθέτων. διὰ τὰς δύο τοίνυν ταύτας αἰτίας τοιαύτην 

10 ἔλαχε τάξιν. [ἔστι δὲ χαὶ τρίτη αἰτία τούτου, δι᾿ ἣν ἣ ποιότης τοιαύτην 

ἔλαχε τάξιν: φαμὲν ὅτι περὶ τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν μένει τὸν λόγον 

ποιεῖσϑαι. αὗται δέ, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πάϑη xai ἐνέργειαι, χατὰ τὰς ποιότητας 
γίνονται. ἀδύνατον δὲ γνῶναι τὸ χατὰ ποιότητα γινόμενον μὴ πρότερον 

υαϑόντα τὴν τῆς ποιότητος φύσιν. τούτου χάριν προτέταχται, ἵνα μαϑόντες 

15 τί ἐστιν ποιότης, οὕτως ἀχριβέστερον τοῖς λεγομένοις περὶ τοῦ ποιεῖν xal 

πάσχειν προσέχωμεν τὸν τὶ xai ἐν τούτοις τὸ πρῶτόν ἐστι χεφαλαιον. 
ἐπιτραφῇῆς-. χαὶ λέγομεν ὅτι ἐναντίαν ἐβά- L ( C^ e o0 

"iJ 
o C [0 X^ 2S2 co v- [Ὁ] A 

δισεν ὃ φιλόσοφος ὁδὸν i 2 "P iy τοῖς πρός tt xal ἐνταῦϑα" ἐχεῖ μὲν 
) 

τὰρ ὅπου πλῆϑος ὃ ὑπῆρχεν, QU ἑνιχοῦ ὀνόματος τὴν χατηγορίαν ἐδήλωσεν, 

90 ἐπιγράψας Περὶ τοῦ πρός τι, ἐνταῦϑα δὲ ὅπου ἕν Dese τὸ πρᾶγμα, τοῦτο 

διὰ πλήϑους ἐσήμανεν, ἐπιγράψας [Περὶ ποιοῦ xai ποιότητος. ζητήσωμεν 

οὖν τίνος χάριν διπλῇ χέχρηται τῇ ἐπιγραφῇ. | καί φαμεν ὅτι τὸ ποιὸν 104» 

τρία σημαίνει, T, αὐτὴν τὴν κατηγορίαν, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν ποιότητα, Tj τὸ 
σῶμα τὸ μετέχον τῆς ποιότητος, ἢ τὸ ποιόν, ὥσπερ απ} λευχὸν χαὶ 

τὴν λευχότητα χαὶ τὸ δ τὸ λελευχασμένον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ μετέ τοῦ τῷ σι 

λευχότητος. σημαίνει Ob τὸ ποιὸν x«i ἄλλο χατὰ τὸ χαϑολιχώτερον τὸ 
χοινῇ ἀμφοτέρων χατηγορούμενον, αὐτῆς τε τῆς ποιότητος χαὶ τοῦ σώματος 
τοῦ μετέχοντος αὐτῆς. τούτου οὖν χάριν ἐπέγραψ £y Περὶ τοῦ ποιοῦ χαὶ 
ποιότητος, διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῶν σηυαινομένων: ἐπειδὴ γὰρ ἠπίστατο 

80 πολλὰ σημαίνειν τὸ ποιόν, τούτου χάριν τὸ δεύτερον πρὸς σαφήνειαν τοῦ 

πρώτου παρέλαβεν, ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν οὕτως" ὅτι περὶ ποιοῦ διδάσχω, οὐ τοῦ 
σημαίνοντος τὸ χαϑόλου οὐδὲ τοῦ σημαίνοντος αὐτὸ τὸ σῶμα τὸ πεποιω- 

μένον, ἀλλὰ τοῦ σημαίνοντος αὐτὴν τὴν ποιότητα. εἰ οὖν ταῦτα οὕτως 

ἔχει, δῆλον ὅτι οὔτε διττολογεῖ ὃ φιλόσοφος οὔτε μάτην διττῇ oes 
ἐπιγραφῇ. ἀλλὰ πάλιν ζητοῦσι τίνος χάριν xoi ἐν αὐτῇ τῇ ἐπιγραφῇ τὸ 

y προτέταχται τῆς ποιότητος. χαί φαμεν ὅτι εἰχότως" χατὰ πάντα τὰ 

σημαινόμενα διχαίως ἂν τὸ ποιὸν τῆς ποιότητος προταχϑείη" ἐσήμανεν γὰρ 
τὸ ποιὸν τὸ χαϑόλου" (τὸ δὲ χαϑόλουν διχαίως προτέταχται" xal γὰρ τὰ χαϑόλου 

τῶν μὴ τοιούτων προτάττομεν. ἐσήμανε δὲ xal τὸ σῶμα τὸ μετέχον τῆς ποιό- 
- "M CP N 5 a y , y ἐς , BUG , 

40 τητος᾿ τοῦτο δὲ ὅσον πρὸς αὐτὴν τὴν ποιότητα | σύνϑετόν ἐστι" τὰ δὲ σύνϑετα, 105r 

9 ἐλέγομεν] p. 81,26 8 λόγος scripsi: compend. dub. M 10 ἔστι---νοῦν (16) 

delevi 12 αὗται] an ταῦτα ἢ 10 προσέχομεν Ν 18 αὐτῷ sc. τῷ ἐπιπράφειν 
92 οὐδὲ] οὔτε M 80 post ποιότητος additum προταχϑείη del. M 98 τὸ δὲ «a3. inserui 
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΄ ^ - * , Η - 

ὡς πολλάχις εἴρηται, ἡυῖν xai πρότερα xai γνωριμώτερα. εἰχότως οὖν χαὶ 
- , , - 

χατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον τὸ ποιὸν προτέταχται τῆς n nq τοῦτ᾽ 
v ' , —- (* 5 - E ' - 
ἔστι τὸ σύνϑετον τοῦ ἁπλοῦ, ἵνα ἐχ τῶν Tulv σαφῶν ὑπαρχόντων τὴν τῆς 
τ΄ m , *, ^ P E »^ ' ^V 2 ΓΑ , 

διδασχαλίας ἀρχὴν ποιήσηται. ἀλλὰ δὴ ἐσήμανεν xal αὐτὴν τὴν χατηγορίαν, 
ΘΝ »* H , » f ioc T FA ^ ΄ 

τοῦτ ἔστι τὴν ποιότητα ἐλέγομεν ὃξ ὅτι ἢ ποιότης πρὸς σαφήνειαν παρ- 
»" - - *, ^^ ὦ ^ , € * ^ , ^ 

εἴληπται τοῦ ποιοῦ" οὐ Ost ὃξ προτάττεσϑαι τὸ πρὸς σαφήνειαν παραλαμ- 
[4 , , , t c ὦ 5 ἘΝ " ^ Ω ΄ » 

βανόμενον ἐχείνου, οὗ ἔνεχα παραλαμβάνεται τὸ παραλαμβανόμενον. οἵον 
-2 - € ,F — PE — Ἐ — Ἐπ τι ia ἘΞΞῸ ἀξ “Ἔξ ? e E , 

et βουληϑείην πρᾶγμα διδάξαι, δεῖ ps προητάττειν τοῦτο, stÜ οὕτως εἰ 
΄ € ΄ » , , - Lb * C A s : MW ELS 

εὑρεϑείη ἀσαφές, ἐπαγαγεῖν παράδειγμα σαφηνίζον τὸ πρότερον" οὕτως 
M , - 5 -'N ' Ἐν ΑΝ. e" € 2 , κ᾿ ' —!' pcs P 

χαὶ ἐνταῦϑα ἐπειδὴ τὸ Ld ποιὸν τὸ πρᾶγμα ἐστ' τὸ χυρίως χαὶ πρώτως 
, *, M - ^ a ^ 

διδασχόμενον, T, OS ποιότης ἡευτέρα ἐστὶν παράδειγμα τοῦ ποιοῦ οὖσα διὰ 

΄ 

—- - w , 

σαφήνειαν τοῦ προτέρου, δεῖ τὸ χυρίως διδασχόμενον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ποιόν, 
, m" D Ed προτάττεσϑαι τοῦ παραδεΐχματος, λέγω ὃ 

x - , ᾿ 

$ τῆς ποιότητος. ἐν τούτοις χαὶ 
M PORA ΄ 

τὸ δεύτερον χεφάλαιον. 
r bi , Yy- " 

Τρίτον χεφάλαιόν ἐστιν, πόσα τῆς ποιύτητος Ὡς ποτ ῦς 
΄ — * ce ^ , 

τέτταρα χατὰ συζυγίας προερχύμενα- πρῶτον μὲν ἕξις xol διάϑεσις, δεύτερον 
^ 

[/ .- E δύναμις χαὶ ἀδυναμία, τρίτον παϑητιχὴ ποιότης χαὶ πάϑος, τέταρτον 
^ ΄ eo * , ΄ ». ' »" , 

σχῆμα xai μορφή. ὅτι ὃὲ UEDUOL lu pr εἴδη τὰ εἰρημένα xui οὔτε 
^ , » » C τὰν ὐ δα * Α ^ Y A »-* 

πλείονα 00x& ἐλαττονᾶς OE Ex διαιρέσ Ξω) ς πολλοὶ υξν 609 χα' αλληιϊ 

* ^ *, , 

πολλὰς διαιρέσεις | ἐπετήδευσαν περὶ τούτου, T, ὃξ ἀχροιβεστέρα xa σαφε- 1θὅν 

ν 
΄ » " t " $8) 07 ΄ ΄ ΄ 

στέρα ἐστὶν ἢ παρ᾽ ἡυῶν λεχϑησομένη. ἀλλ ἵνα ταύτην νοήσωμεν, τρία 
' ^ , ^ ,F —- er Ld * ΄ ^ r, 

τινὰ προλάβωμεν λήμματα" πρῶτον uiv ὅτι T, παϑητιχὴ ποιότης διττή 
- "e L4 — ^ ΄ M "e *, ^ , 

ἐστιν, ἢ παάϑος ποιοῦσα περὶ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν χαὶ ἢ ἀπὸ πάϑους 
, ^ - ΄ ^ € AJ , m Θ 

γνομένη. διαφέρουσι ὃξ αὗται ἀλλ dios ὅτι ἢ μὲν παϑητιχὴ ποιότης T 
^C - ^a ^ » - Ω ^* σ΄ 

πάϑος ποιοῦσα ἀεὶ σύνεστι τῷ ὑποχειμένῳ μηδὲν αὐτῷ πεπονϑότι, οἵα 
, ' e ἊΝ M ΖᾺ P , AJ ^N * , ^ , 

ἐστὶν ἢ ἐν τῷ μέλιτι γλυχύτης (οὐ γὰρ δὴ τὸ μέλι πεπονθὸς γέγονε γλυχύ, 
3 , e - 7. x4 m , * , UJ ^S , TA 

ἀλλ᾽ duc τῷ μέλι εἶναι dua γέγονε qÀoxó* παϑητιχὴ ὃὲ ποιότης λέγεται, 
^ rF , , - M , Ld “Χ *, * L4 , 

διότι πάϑος ἐμποιεῖ τοῖς γευομένοις), ἢ ὃὲ ἀπὸ πάϑους γινομένη πεπον- 
, - e 2 i. *, - , Ld , 

ϑότος τοῦ ὑποχειμένου, olov ἢ ἐν τῷ χύχνῳ λευχότης (ὃ γὰρ χύχνος παϑών 
“- , Li —- e ΄ 

τι περὶ τὸ σῶμα γέγονε λευχός), οὐ τοῦτο λεγόντων ἡυῶν ὅτι T, ἀπὸ 
LI *, ' € ΄ ' 23 

πάϑους γυχνομένη οὐ ποιεῖ περὶ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν πάϑος (xai αὐτὴ 
1 ' - * ' 5» - Dy [AXIS 

υὲν γὰρ ποιεῖ, ὥσπερ τὸ λευχὸν ἐν τῷ χύχνῳ διαχρίνει: ἀδύνατον (γὰρ) 
o ri. -L- ^ nen nSn- T? Tw-l- I Dum "d τὴν παϑητιχὴν ποιότητα μὴ ποιεῖν πάϑος), ἀλλ᾽ ὅτι τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐξα 

α 
Y. X xx ' Le. 

icu ἔχουσι xai ἴδιον τὸ ἀπὸ πάϑους γίνεσϑαι, ὅϑεν χυρίως ὠνομάσϑησ 
5 H wA ^ 
ἐπειδὴ τὸ ὄνομα διαστέλλειν εἴωϑξς τὰ πράγματα ἀπ᾽ ἀλλήλων. δεύτερον 
λῆμμα" νόει pot τετραπλῆν τινα τάξιν" utav μὲν wal πρώτην τὴν za τιχὴν 100: 

A ' v ' , » * 

ποιότητα πάϑος ποιοῦσαν περὶ τὴν αἴσϑησιν, xal τὴν ποιότητα τὴν ἀπὸ 
xd Tidi env. ΡΥ md ΠΝ ΧΕΙ͂ΡΕ πάϑους γινομένην, τρίτον πάϑος, τέταρτον OE πάσχειν. 
ΕΞ ΟΣ cod xen Zim EOD ES ANO f τῷ πολυχρονιωτέρῳ xa ὀλιγοχρονιωτέρῳ ὅτε μὲν γὰρ ἢ 
2 rs pA Led M. ^ Y , LR UPEP- a aem 
ξεστι Xdt OoucgzxAstmxOS χαὶ ὡς ἂν εἴποι: τις ὁ Gto, ὠσπερ T, εν τ μελιτι 

Ι εἴρηται] p. 42,1 ὃ 4 ποιήσεται M 9. 6 περιείλ. M 6 τὸ .. παραλαμβανό- 

ενον] τοῦ .. παραλαμιβανομένου M 8 προστάττειν Μ 20 μέλιτι) μέλι M e D i ! ' 

22 γὰρ inserui 35 διαστέλειν M 36 νόει pot scripsi: νόειμα (sic) M (ef. p. 126,95) 

21 x21] an δευτέραν δὲ ? 
g* 
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γλυχύτης (αὕτη γὰρ οὐσία τούτου ἐστί), τότε λέγεται παϑητιχὴ gea 
πάϑος ποιοῦσα περὶ τὴν ΠΕ Πον αἴσϑησιν, ὅτε δὲ πάλιν ὕφεσιν αὐτὴ ἢ 

ποιότης δέχεται τῆς Ἐρθτεραε; ὡς εἶναι χαὶ ταύτην δυσέχλειπτον χαὶ μὴ 

εὐχερῶς χωριζομένην Tj μόνῃ τῇ ἐπινοίᾳ, ὥσπερ ἢ λευχότης ἢ ἐν τῷ χύχνῳ 

5 (δυνατὸν γάρ, ὡς Πορφύριός φησι, xol χόραχα λευχὸν ἐπινοηϑῆναι xal 

Αἰϑίοπα ἀποβαλόντα τὴν χροιάν), τότε λέγεται παϑητιχὴ ποιότης ὡς ἀπὸ 

πάϑους γινομένη διαφέρουσα τῆς προτέρας, ὅτι ἢ μὲν πάντῃ ἀχώριστος ἦν 

ἢ δὲ μόνῃ τῇ ἐπινοίᾳ Jue ὅτε δὲ εἴη T, ποιότης χωρίζεσϑαι δυνα- 

μένη xai ἐπινοίᾳ χαὶ ἐνεργείᾳ, ὥσπερ ἣ ἐν νόσῳ Ἰνθμενη τ τότε 

10 λέγεται πάϑος. ἐπὰν δὲ εἴη f, τοιαύτη χωριστή, ὡς dv εἴποι τις ἐν τῷ 
, μ᾽ T , , e e *, 

qjvecDur ἔχειν τὸ εἶναι, τότε λέγεται πάσχειν, ὥσπερ ἢ ἀπὸ φόβου γινο- 
M y S γαῖ. τὰ ΠΌΡΟΣ Et Ἐξ τ ΄ * - 73 55x 

μένη «ypocfs* τούτους Ὑ (0, φημὶ δὴ τοὺς ὁιὰ φύβον ὠχριῶντας, οὐὸξ 
n 1 

τὴν προσηγορίαν f, φύσις μεταβάλλουσα τὴν Phascupeus 1: 9u9's 8 Tj 
- 
' ὠχρίας χαλοῦμεν, διότι φϑερε 

χροιάν. | τρίτον λῆμμα" τὴν αὐτὴν ipe xai παϑητιχὴν εἶναι xai ἕξιν 106v 
^ 

15 (δυνατόν, xax) ἄλλο μέντοι xai ἄλλο, ἕξιν μὲν ὡς πρὸς τὸ δεξάμενον σῶμα, 
παϑητιχὴν ὃὲ ποιότητα ὡς πρὸς τὸν αἰσϑανόμενον" otov ἣ ἐν πυρὶ ϑερμότης 
xav ἄλλο χαὶ ἄλλο x«i ἕξις ἐστὶ xal παϑητιχὴ ποιότης, ἕξις μὲν ὡς πρὸς 
αὐτὴν τὴν οὐσίαν δεξαμένην τὴν ϑερμότητα, παϑητιχὴ δὲ ποιότης ὡς πρὸς 

i i n i i Dn ΡΤ 

αὐτοὺς τοὺς αἰσϑανομένους. 
20 Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων xol προειλημμένων ἡμῖν τῶν τριῶν Àvu- 

μάτων, φέρε τῆς διαιρέσεως ἐφαψώμεϑα. ἣ τοίνυν ποιότης 7| τελειωτιχή 
4 

2) 

ἐστιν T, χαχωτιχὴ T, οὔτε τελειωτιχὴ οὔτε χαχωτιχή. χαὶ εἰ μὲν τελειω- 

τιχὴ εἴη ἣ χαχωτιχή, T πάϑος ποιεῖ περὶ τὴν αἴσϑησιν T, οὐ ποιεῖ πάϑος. 

χαὶ εἰ μὲν ποιεῖ πάϑος, ποιεῖ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα τὴν πάϑος ποιοῦσαν 

2. 95 περὶ τὴν αἴσϑησιν. εἰ δὲ οὐ ποιεῖ πάϑος, 7, δυσαπέβλητός ἐστιν ἣ εὐαπό- 
* ' ^ * hs - ^ E , - 

βλητος. χαὶ εἰ μὲν δυσαπόβλητος, ποιεῖ τὴν ἕξιν, εἰ δὲ εὐαπόβλητος, ποιεῖ 
' e τῷ m ὦ ' , ^ b 

τὴν διάϑεσιν. εἰ δέ Bou ute τελειωτιχὴ μήτε χαχωτιχή, ἢ x«t ἐπιτὴη- μ 

^ , » Ὁ" Ri] ) , ^ - 

δειότητά ἐστιν ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν. χαὶ εἰ μὲν xaT! ἐπιτηδειότητά ἐστι, ποιεῖ 
- E 

τὸ δεύτερον εἶδος τῆς ποιότητος τὸ χατὰ δύναμιν xal ἀδυναμίαν: οὐδὲν 

80 γὰρ ἕτερόν ἐστι δύναμις χαὶ ἀδυναμία ἣ ἐπιτηδειότης χαὶ ἀνεπιτηδειότης. 
εἰ δὲ xav! ἐνέργειαν εἴη, Tj διὰ βάϑους ἐστὶν ἣ ἐπιπολαίως. xal εἰ μὲν 
διὰ βάϑους ἐστί, ποιεῖ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα τὴν ἀπὸ πάϑους γινομένην. 

εἰ δὲ ἐπιπολαίως | ἐστίν, Tj ἐν ἀψύχοις ϑεωρεῖται 7 ἐν ἐμψύχοις. καὶ 107 
“Ὁ 5 εἰ μὲν ἐν ἀψύχοις, ποιεῖ τὸ σχῆμα, εἰ δὲ ἐν ἐμψύχοις, ποιεῖ τὴν μορφήν. 

πολ 35 ἔστι δὲ xol ἄλλως εἰπεῖν περὶ τοῦ ἐπιπολαίως, ὅτι 7, μαϑηματιχά ἐστι χαὶ 
γίνεται τὸ σχῆμα, ἢ φυσιχὰ χαὶ ποιεῖ τὴν μορφήν. ἔστι δὲ xal δευτέραν 
εἰπεῖν διαίρεσιν τούτου, ὅτι f, ποιότης T| δυνάμει ἐστὶν ἢ ἐνεργείᾳ. χαὶ εἰ 

* υὲν δυνάμει ἐστί, ποιεῖ τὸ δεύτερον εἶδος τῆς ποιότητος τὸ χατὰ δύναμιν 

χαὶ ἀδυναμίαν. εἰ Oi ἐνεργείᾳ ἐστίν, T, νῷ γινώσχεται ἣ αἰσϑήσει. χαὶ 
' - » M J [4d Nw , ^N 9.0.7 , 

40 εἰ piv νῷ γηνώσχεται, ποιεῖ τὴν ἕξιν xat διάϑεσιν. εἰ OL aloUüTjost γιγνώ- 

ὃ δέχεται] δέ ante IV litt. evanidas M 5 Πορφύριος] Isag. p. 19,1 8 ἡ δὲ μόνῃ 
delevit et superscr. αὕτη δὲ «àv M . 12 οὐδὲ] οὔτε M 15 δυνατόν, «ac^ scripsi: 

lac. M 22 ἣ οὔτε τελ. οὔτε χαχ. in mrg. suppl. M? 
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σχεται, T, μιᾷ ἢ πολλαῖς. xal εἰ μὲν μιᾷ αἰσϑήσει γιγνώσχεται, ποιεῖ τὴν 
͵ 

παϑητιχὴν. ποιότητα. (εἶδ ὃξ πολλαῖς, ποιεῖ τὸ 5y μα xoi τὴν μορφήν. 

γυμνασίας δὲ χάριν ἔστιν εἰπεῖν χαὶ τρίτην διαίρεσιν, ὅτι ἢ ποιότης 
- -» “Ἁ -i - 2 ^ ' , 

ἐν ψυχῇ ϑεωρεῖται ἣ ἐν σώματι T ἐν ψυχῇ xal σώματ'. χαὶ εἰ υὲν ἐν 

δ Ψυχῇ «ot σώματι ϑεωρεῖται, ποιεῖ τὴν ἕξιν χαὶ τὴν διάϑεσιν. εἰ δὲ ἐν 

ψυχῇ μόνῃ, ποιεῖ τὲ δεύτερον εἶδος τὸ χατὰ δύναμιν xal ἀδυναμίαν. εἰ 
δὲ ἐν σώματι ϑεωρεῖται, ἢ διὰ βάϑους ἐστὶν T, ἐπιπολαίως. χαὶ εἰ μὲν 

διὰ βαάϑους, ποιεῖ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα, εἰ OR ἐπιπολαίως, τὸ cyTus 

xai τὴν μορφήν. μέχρι τούτων xal τὸ τρίτον χεφάλαιον. 

10 Τέταρτόν ἐστιν ἢ διαφορὰ τῶν εἰδῶν. χαί φαμεν ὅτι τεσσάρων ὄντων 
πρῶτον χαὶ τρίτον χαὶ τέταρτον διαφέρει τοῦ δευτέρου, ὅτι τὰ μὲν 

δυνάμει τὸ OZ ἐνεργείχ. πάλιν διαφέρουσιν ἀλλήλων, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον 

χαὶ ἐν vox (xal ἐν Sepe. ϑεωρεῖται, τὸ * δεύτερον ἐν ψυχῇ μόνῃ, 

τὸ δὲ τρίτον xal τέταρτον ἐν σώματι μόνον. | πάλιν τὸ τρίτον τοῦ τετάρτου 107v 

15 διαφέρει, ὅτι τὸ μὲν τρίτον διὰ βάϑους ΗΝ τὸ ὃὲ τέταρτον ἐπιπο- 
λαίως τοῦ σώματος. 

Πέμπτον τὴν τούτων τάξιν ζητήσ ἤσωμεν. χαί φαμεν ὡς εἰχότως ἕξις 
D 

, 

xal διάϑεσις τῶν ἄλλων προτέταχται, διότι χαὶ ἐνεργείᾳ ἐστὶ χαὶ τελειω- 
à 

τιχὴ τῆς ψυχῆς xoi ἐν σώματι xal ἐν ψυχῇ ϑεωρεῖται. προτετίμηται οὖν 

Xt .9 

90 χαὶ ταῦτα τῶν ἄλλων. πάλιν τὸ χατὰ δύναμιν χαὶ ἀδυναμίαν εἰχότως 

uiv πρώτου, χαϑότι τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐνερ- 
^ , P4 ^- - 

δευτέραν ἔλαχε τάξιν, τοῦ 
, ἊΝ , / - Q* ' ' ^ B 

γεία, τὰ πρωτεῖα δὲ ἀπείληφε λοιπῶν, χαϑὸ τὸ μὲν δεύτερον περὶ 

ψυχὴν ϑεωρεῖται, τὰ ὃς λοιπὰ περὶ τὸ σῶμα δηλοῦνται. τὸ ὃὲ τρίτον 
, , - 3 5X ' Y , /Q- , ᾿ WENT 

εἰχότως Ἢ ΓΎΡΗΙ τοῦ τετάρτου, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐν βάϑει ἐστὶ τὸ δὲ ἐπι- 

25 πολαίως ϑεωρεῖται. τοῦτο πέρας τῆς προχειμένης ϑεωρίας. 

΄ "INA 
(θεωρία x1.) 

p.8»925 ΙΠοιότητα δὲ λέγω χαϑ᾽ ἣν ποιοί τινες λεγόμεϑα εἶναι. 

ν , M €- 3 ἃ , AY A οὔτ M 5 M EG , *, , ἽΣ 

Εϑος ἐστὶ τοῖς ἀρχαιοτέροις, ἵν᾽ ὅτε μὲν αὐτοὶ εὑρίσχωσιν ὀνόματα, 

λέγειν τὸ λεγέσϑω xol χαλείσϑω, ὅτε ὃὲ ὄνομα λέγουσιν ηὑρημένον (ἐν) 
30 τῇ χοινῇ συνηϑεία xal παρὰ τοῖς παλαιοῖς χείμενον, λέγειν τὸ χαλεῖται 

e 

χαὶ λέγεται. πῶς οὖν ἐσταηὰ 6 ᾿Αριστοτέλης περὶ ποιότητος διαλεγόμενος 

τὸ λέγω εἶπεν, χαίτοι εὕρηται (ἢ χρῆσις τοῦ ὄνοματος παρὰ [ἰλάτωνι; 
^N - , e * * , [- , $: ΄ »3 o "TZ - x 

πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι εἶπεν τὸ λέγω ὁ φιλόσοφος, οὐχ ὡς βουλόμενος 

σφετερίσασϑαι τὸ ὄνομα τῶν ἀρχαίων, ἀλλ᾽ ὡς πλατυτέραν τὴν τούτου 
L - 

35 χρῆσιν ποιῶν: εἰ 140 xai παρὰ Idzovt d Hone ἀλλ᾽ οὖν σπανία T, 
* , — € T ' τούτου (χρῆσις) | ἐφαίνετο, ὡς δηλοῖ xal αὐτὸς λέγων ' ξοιχάς μοι μὴ πάνυ 108: 

2 εἰ om. M 5 i55] i M 11 τὸ evan. M 13 xai ἐν σώματι addidi: ψυχῇ καὶ 

ἐν σώματι om. M!: ψυχῆ suppl. M? lY zat] superser. ἐν ἢ M* 18. 19 καὶ τελ. τῆς 

V. eicias 26 tit. inserui 21 corrigas elvat λέγονται (cf. p. 118,5. 14) 29 ἐν 

inserui 32 παρὰ Πλάτ.] Theaet p. 182 A (cf. El. p. 225,19 Plat. proleg. p. 200 Herm.) 

94 πλατύτερον M 25 ποιῶν part, evan. M 36 χρῆσις supplevi: lae. VI litt. M 
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γινώσχειν τὸ τῆς ποιότητος ὄνομα ἀϑρόως λεγόμενον᾽. δῆλον οὖν ὅτι οὐχ 
ἣν ἢ τούτου χρῆσις παρὰ τοῖς παλαιοῖς πλατυτέρα ηὑρημένη. ὡς οὖν 
αὐτὸς τελείαν τὴν περὶ ταύτης διδασχαλίαν ποιούμενος χαὶ πᾶσι φανερᾶν, 

εἶπεν τὸ λέγω. μὴ Froid Of τινας ἣ λέξις διὰ τὸ εἰπεῖν ὅτι 

5 ποιότητα λέγω xaÜ' ἣν ποιοί τινες εἶναι λέγονται xol νομίσαι 
πᾶσαν pou παρωνύμως λέγεσϑαι xol πᾶν παρωνύμως λεγόμενον ποιό- 

τητὰα εἶναι: οὐδὲ γὰρ τοῦτό ἐστιν ἀληϑές: οὔτε γὰρ πᾶσα ποιότης παρω- 
νύμως χατηγορεῖται (ἢ γὰρ ἀρετὴ xoi 6 σπουδαῖος ποιότητες οὖσαι οὐ 

χατηγοροῦνται ὁ αὐτου ὐβτῆς διὰ τὸ «ἡ ἔχειν χοινωνίαν ὀνόματος, ἀλλὰ μᾶλλον 

10 ἑτερωνύμως), οὔτε πᾶν παρωνύμως λεγόμενον ποιότης ἐστί: τὰ γὰρ πατρω- 
νυμιχὰ εἰ χαὶ παρωνύμως λέγονται, αλλ οὖν οὐχ dy ποτέ τις ταῦτα 

χαλέσαι ποιότητας. ἐνταῦϑα δὲ ζητοῦσι τίνος χάριν οὐχ εἶπε ᾿ ποιότητα 
ἔγω x20? ἣν ποιοί τινες γινόμεϑα᾽, ἀλλὰ xa ἣν ποιοί τινες εἶναι 

. ὦ) 

λξγηντ E ET EN 6 PRHOROCEAEAO 8 "id - * za NS , 

ἔγονται. χαὶ λέγομεν ὅτι διὰ τοῦ εἶναι ἔχωρισε τὴν παϑητιχὴν {ποιότητα) 

15 ἀπὸ τοῦ πάσχειν, ὅτι 
b Q z ' , - » 5 N N , Am 

υὲν παϑητιχὴ ποιότης τῶν ὄντων ἐστὶ xal σύνεστι ἀεὶ 
τῷ ὑποχειμένῳ, τὸ δὲ πάσχειν ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχει τὸ εἶναι. εἰ οὖν εἶπεν 

χαῦ᾽ ἣν ποιοί τινες γινόμεϑα᾽, ἐπειδὴ χαὶ ἢ ποιότης T, ὑπὸ τὸ πάσχειν 
Y 

λναγομένη, τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ διὰ φόβον ὠχρίασις, ποιούς τινας ἡμᾶς ποιεῖ, 108v g. 

üresidya τὸν νοῦν τῶν ἀχροωμένων περὶ τοῦτο τὸ σημαινόμενον. τὸ δὲ 

20 εἶναι προσϑεὶς ἔδειξεν ὅτι περὶ τῆς παϑητιχῆς ποιότητος διαλέγεται, ἥτις 
τῶν ὄντων ἐστί, χαὶ οὐ περὶ τοῦ πάσχειν τοῦ ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχοντος τὸ 

εἶναι. ἐλάβοντο δέ τινες ταύτης τῆς γραφῆς, λέγοντες ὅτι τίνος χάριν 
5 - Ἁ - M *w al 2) N -“ , ως 

ἐνταῦϑα μὲν τὴν ποιότ τ διὰ τοῦ ποιοῦ ἐδίδαξεν, ἐν ὃξ τῷ τέλει τῆς 

u. 
, ^ ^ M , eo 

χατηγορίας διὰ τῆς ποιότητος δηλοῖ τὸ ποιόν. xat φαυεν ὅτι εἰχότως 
τω , H D ' , ε ΄ ΝΥΝ - , 

25 τοῦτο xemxoUmxe* τὴν μὲν γὰρ ποιότητα ὡρίσατο διὰ τοῦ ποιοῦ διὰ δύο 
^ , , — ^ R3 - - ^ *, , 

αἰτίας τινάς: πρῶτον μὲν διὰ τοῦ σαφοῦς ὃ εἰ ΠΝ τὸ ἀσαφές" λέγουε 
' 

e (Q^ c1 e ποιὸν σαφέστερον εἶναι τῆς ποιότητος, διότι xal τὸ μετέχον τοῦ μετε- 
i i ? i i 

, , 5 j ΄ -—5» Y , 
/0u2y00 OGQszotsD όν εν τὸ γὰρ ποῖον, τοῦτ ἔστι τὸ OU. «4 τὸ uETE/0OV 
νι i d asd 

τῆς ποιότητος, αὐτὴν μετέχει τὴν ποιότητα, οὐχὶ δὲ T ποιότης μετέχει 

Θ 
- "^ m — » - ΄- ^, , 

τὸ σῶμα. 7, οὖν διὰ τοῦ σαφοῦς, τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ ποιοῦ, τὴν ποιότητα ἐσή Á- 

uwaysv, ἢ διότι ἢ ποιότης γένος ἐστὶ γενιχώτατον. ταῦτα 0i τὰ γένη οὐ 
^ ΄ M 75 -»Ἥ5 ' dur NW ^ Y , 
δυνάμεϑα G Ripa (ἐχ τῶν) πρὸ αὐτῶν, διότι οὐδὲν [μηδὲν] ἔχουσιν dvo- 

, 5 m 

τερῷ Qut συ: ex τῶν μετεχόν τῶν αὐτά, ὅπερ χαὶ το πεποιήχαμιεν, 

διὰ τοῦ μετέχοντος τῆς ποιότητος, ἤγουν (τοῦ ποιοῦν, τὸ γένος τοῦτο τὸ 

35 γενιχώτατον, λέγω δὴ τὴν ποιότητα, δηλώσαντες. ἐν 2 τῷ τέλει τῆς 

χατηγορίας τὸ ποιὸν διὰ τῆς ποιότητος ἐσήμανε διὰ τὴν ἀνάγχην τῶν 109r 110, i i i! [* 
, ^S ' € SN ' , , , , 

πρός τι" ἐπειδὴ γὰρ ταῦτα διὰ τὴν σχέσιν πρός τί εἰσιν, ἐν δὲ τοῖς πρός 
τι ἀνάγχη συνεισάγεσϑαι τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ, τούτου χάριν ἐνταῦϑα τὸ 

ποιὸν βουλόμενος δηλῶσαι προσυπήχουσε τὴν ποιότητα διὰ τὴν ἀνάγχην 

40 τῶν πρός τι, ὡς εἴρηται. 

5 νομίσει M 12 χαλέση M 14 ποιότητα addidi 23 ἐν δὲ τῷ τέλει] 
p. 10227 25 διὰ τοῦ evan. M 2' posl μετέχον IV fere litt. erasae 

32 ἐκ τῶν scripsi: evan. M νηδὲν delevi 34 τοῦ ποιοῦ inserui 

98 συνεισάγεσϑαι scripsi: συναπάγεσ)αι M 
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p.8»26 Ἔστι δὲ ἣ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων. 

᾿Αποροῦμεν ἐνταῦϑα ὅτι ἢ gren τῶν πολλαχῶς λεγομένων, τὰ 0i 

το λάχος λεγόμενα ὁμώνυμα, ἣ ποιότης ἄρα διώνυμος. T δὲ λύσις ἐστὶν 

αὕτη" ὅτι xal αὐτὸ τοῦτο τὸ πολλαχῶς λέγεσϑαι πολλὰ σημαίνει: πολλαχῶς 

γὰρ λέγεται xai τὰ ὁμώνυμα xai τὰ συνώνυμα x«l τὰ ἀφ᾽ ἕνός. ἀλλὰ [91] 

τὰ uiv ὁμώνυμα zo ἔγονται, οὐ μέντοι γε xai εἰσίν: ἐν γὰρ ὀνό- 
υᾶσι μόνον T, χοινωνία. τὰ δὲ συνώνυμα χαὶ εἰσὶ χαὶ λέγονται. ὃ τοίνυν 

«λριστοτέλης τὸ δ᾽ πολλαχῶς ἐνταῦϑα λέγεσϑαι ἐπὶ τῶν ivit περιέλαβεν. 
ἀλλ ἵνα τελεία pee i Smdpigta, apo τὸ “ὄντων᾽ χατὰ διά- 

10 νοιαν, ἵνα εὑρεϑείη τὸ ῥητὸν οὕτως ἔχον fj δὲ ποιότης ἐστὶ τῶν πολλαχῶς 
λεγομένων ὄντων, ἵνα τὸ τέλειον τὴν τῶν ὁμωνύμων διάχρισιν ποιη- 
σώμεϑα. 

p.8»26 "Ev μὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις xal διάϑεσις λεγέσϑω. 

Ζητοῦμεν ἐνταῦϑα πῶς ἀπαριϑυησάμενος δύο εἴδη, λέγω δὴ ἕξιν χαὶ 
15 διάϑεσιν, ἕν εἶδος ταῦτα μόνον ἐχάλεσε. χαί φασιν ὅτι ἢ ἕξις χαὶ ἢ διά- 

ϑεσις οὐδὲν διενηνόχασιν ἀλλήλων, εἰ μὴ τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον: τὸ δὲ μᾶλλον 

xal ἧττον | εἴδους διαφορὰν οὐχ ἐργάζετα!" ἢ ἄρα ἕξις xal διάϑεσις οὔχ 109v 

εἰσι διάφορα ἀλλ᾽ ἕν, ὡς εἶπεν, εἶδος τὸ δεχόμενον τὸ μᾶλλον xal ἧττον. 

20 ώτερον εἶναι. 
ez 

᾿᾿νταῦϑα βουλόμενος διάχρισιν ποιήσασϑαι ἕξεως xal διαϑέσεώς φησιν 
Rl 

φιλόσοφος ὅτι καῦτα οὐ διενήνοχεν, εἰ μὴ τῷ πολυχρονιωτέρῳ. πρὸς 
LI 

3 e 
ὅν φαμεν Ott αὔτη οὐχ ἔστι τελεία Ütdxptot;* οὐ μόνον γὰρ ταῦτα. τοῦτ 
ἔστιν τὴν ἕξιν xat τὴν διάϑεσιν, τῷ πολυχρονιωτέρῳ xai ὀλιγοχρονιωτέρῳ 

" bl 

25 διαχρίνομεν, ἀλλὰ xal ἐπὶ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα τὴν ἀπὸ πάϑους γινο- 
2 

μένην xat τὸ πάϑος ταύτῃ πειρώμεϑα διαχρῖναι. ἵνα 00v τούτων γένηται 

"ees διάχρισις, ἑχατέροις τοῖς εἴδεσι προσϑετέον τῇ μὲν ἕξει xal διαϑέσει 

τέλειον χαὶ ἀτελές, τῇ 0E παϑητιχῇ ποιότητι xal τῷ πάϑει τὸ ἐπεισο- 

διῶδες, ἵνα εὑρεϑείη οὕτως τὸ πολο τ eee χαὶ μονιμώτερον χαὶ 
; 
( 30 τελειωτιχὸν ἕξις ἐστί, τὸ Oi ὀλιγοχρόνιον χαὶ εὐμετάβλητον χαὶ οὐ τέλειον 

, gt ( αἱ γητιχὴ ὃὲ ποιότης ἐστὶ τὸ πολυχρόνιον xal δυσμετάβλητον 

τ 

διάϑεσίς ἐστι, m 

ΤΈΣΣ (πάϑος δέ ἐστι τὸ ὀλιγοχρόνιον χαὶ εὐμετάβλητον χαὶ 

ἐπεισοδιῶδες)" αὕτη γὰρ T, προσϑήχη γενομένη τελείαν τὴν ἀμφοτέρων 

ποιεῖται διάχρισιν. 

2 1| (ante ποιότ.) evan. M 8 cuve v.] ἀνων. M 13 λεγέσϑωσαν Arist. 

16 τῷ μᾶλλ. καὶ] τὸ μᾶλλ. τὸ M 19 τῷ] τὸ M πολυχρονιώτερον εἶναι χαὶ 

μον. Arist. 29 αὕτη] τοῦτο superscr. M? 25 ἐπὶ i.e. praeterea (cf. p. 147,6) 

32. 399 πάϑος---ἐπεισ. inserui 
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p.8»29 Τοιαῦται δὲ αἱ ἐπιστῆμαι xai at ἀρεταί. 

, 5 “«φ (ro M e , e ἊΝ , , 

Π|ροσυπαχουστέον ἐνταῦϑα ὅτι χαὶ αἱ τέχναι. αἷ δὲ τέχναι λέγονται 
7 ^ ^n. ' e 344 

μόνιμοι εἶναι xai δυσμετάβλητοι οὐ πρὸς τὸ ὑποχείμενον, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
b -— D , ye »v " 

νῶσιν | τοῦ γιγνώσχοντος, εἰ ἄρα ἐν ἕξει ἔχει và ἰατρικὰ θεωρήματα. 1Π0τ 

Ἢ ^ , *, , , 

5 p.8»30 ᾿ὰν καὶ μετρίως τις ἐπιστήμην λάβῃ. 

ι 

΄ ΄ 

Νήετρίαν ἐπιστήυτην χαλεῖ τὴν τέχνην διὰ τὸ ῥευστὸν τῆς ὕλης. T) υέρο 
iIMexptxv ες: τιστ f Uv M i E» f U δὴ pe I" τὴς [9] TS. TJ μὲρ )$ 

τῆς ἐπιστήμης, ὡς ἐάν τις πολλῶν ὄντων τῶν Κὐχλείδου ϑεωρημάτων δέχα i 
μόνον εἰδῇ ϑεωρήματα, ἀχριβῶς μέντοι xol δυσμεταβλήτως. 

p.8»31 "'"Edvzsp μὴ μεγάλη μεταβολὴ γένηται ὑπὸ νόσου ἣ 
, 

10 ἑτέρου τινὸς τοιούτου. 
nm , f * a ^N e , i hl Em , πω » - 

[οιαύτην μεταβολὴν Θουχυδίδης ἱστόρησεν ἐν τῷ χατ΄ αὐτὸν λοιμῷ " 
ὲ 

φησὶ γὰρ ὅτι ζήσαντες σφᾶς τε ἑαυτοὺς ἠγνόουν χαὶ τοὺς ἐπιτηδείους; 

πολλῷ υᾶλλον xai τὴν ἐπιστήμην, ἣν εἶχον τὸ πρίν πολλῷ μᾶλλον xal τὴν ἐπιστήμην, Ἣν εἶχον τὸ πρίν. 

p.8»32 ᾿Ωσαύτως δὲ xai ἢ ἀρετή, οἷον ἢ διχαιοσύνη xal ἢ σω- 
- , , ' e 3 , , ^ - 

15 φροσυνὴ χαι ἔχάστον τῶν τοιοῦτων, Οὐχ EUXIVTTOY Οοὐχει εἶναι 

ὑδ᾽ εὐμετάβλητον. 0 

Εἰχότως 6 ᾿Αριστοτέλης ἐνδιέτριψε τοῖς τῆς ψυχῆς παραδείγμασι διὰ 

τοιαύτην αἰτίαν: ἐπειδὴ ἐλέγομεν ὅτι δυνατὸν τὴν αὐτὴν ποιότητα, xac 

ἄλλο μέντοι χαὶ ἄλλο, χαὶ ἕξιν εἶναι χαὶ παϑητιχὴν ποιότητα, ἕξιν μὲν πρὸς 

20 τὸ ὑποχείμενον, παϑητιχὴν δὲ ποιότητα πρὸς ἡμᾶς τοὺς αἰσθανομένους, f, 
2r 
0g 

^ -/ [Ὁ - M 21 ΄ ^ *, ' - e ^ E d , 

ξις δύναται ϑεωρηϑῆναι xal ἐν σώματι xal ἐν Guy, ὅσαι μὲν οὖν εἰσι 
"^ (»3 *, , ἘΞ [15 , M 2 , * N59. , Ex 

ποιότητες ἐν σώματι ϑεωρούμεναι xol ἐνεργείᾳ οὖσαι xal ἐν βάϑει τελοῦσαι, 
αὗται ὑπὸ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα ἀνάγονται xal ὑπὸ τὴν ἕξιν, οἷον ἢ 
ϑερμότης ἢ ἐν τῷ πυρί, ὅσαι δὲ ἐν ψυχῇ μόνον ϑεωροῦνται, | ὑπὸ τὴν 11ὺν 

τῷ σι 

σ᾽» A ' ^ , , *, , , , ^N € ^ AJ ^ ἕξιν χαὶ τὴν διάϑεσιν μόνην ἀνάγονται, οὐχέτι ὃς ὑπὸ τὴν παϑητιχὴν 

ποιότητα" οὐδὲ γὰρ ποιοῦσί τι περὶ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν. βουλόμενος 

τοίνυν 6 ̓ Αριστοτέλης ur, ἐπαμφοτερίζοντα παραδοῦναι παραδείγματα τούτων, 
Ν ' QU. "Ἢ 1» 225 S4 eS ' m BENIN €- [rd , ΄ 

ἕξεως xai διαϑέσεως, ἠναγχάσϑη περὶ ταῦτα ἐνδιατρῖψαι, ἵνα τελείαν τήν 
΄ 

ἧς ἕξεως xal τῆς διαθέσεως ποιήσηται διὰ τῶν παραδειγμάτων διάχρισιν. 

30 p. 8535. Διαϑέσεις sederet ates 
2 t 

5 * 4, ' * ΓΟ τῷ 

ἰσιν εὐχίνητοι zai ταχὺ μεταβαὶ: 

Ξὺς xal vógoc xal oóqs(a xat λουσαι, otov ϑερμότης xal ψῦ 

ἄλλα τοιαῦτα. 

' T^ - e) P ^ ΄ zs 

Ενταῦϑα ra ot ᾿Αττιχοὶ ἐξηγηταὶ λαμβάνονται τοῦ φιλοσόφου. 

] αἵ τε ἐπιστ. Arist. T εὐχλείδου ϑεωρημάτων paene evan. M 8 εἰδῇ} ἴ ἴδη M 

9 ἐάνπερ] i γὰρ M 10 &cép.] ἄλλου Arist. 11 06o0z08.] II, 49 16 εὐμετά- 

βολον Arist. 18 ἐλέγομεν] p. 116,14 29 otov evan. M 26 οὐδὲ] οὔτε M 

90 4 ἐστιν εὐκίνητα καὶ ταχὺ μεταβάλλοντα Arist. Ὁ1 χατάψυξις Arist. 
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, c * 2 P " 

λέγοντες ὅτι οὐχ εἰχότως παρέλαβε τὰ παραδείγματα " διαϑέσεως uiv γὰρ 
, 

βουλόμενος παραδείγματα λαβεῖν, ϑερμότητα xai ψῦξιν παρέλαβεν, ἅπερ 
*, » ^ , *»* MJ € M , M [r4 

οὐχ ἔστ' διαϑέσεις, ἀλλὰ μᾶλλον παϑητιχαὶ ποιότητες. πρὸς οὕς φαμεν 
e - , [2 ΄ » ι " * 

ὅτι πρῶτον uiv τὴν αὐτὴν ποιότητα, ὡς πολλάχις εἴρηται, xai ὑπὸ τὴν 
^( e ἊΣ , "^ , »^ 

διάϑεσιν xal ὑπὸ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα ἀνάγεσϑαι δυνατόν. ἄλλως τε 

ὃὲ xal χατεφρόνησε τῶν παραδειγμάτων ὁ ̓ Δριστοτέλης πολλάχις εἰρημένων" 
2 ^ f^ - εἰ γὰρ ἠβουλήϑη σαφέστερον ἀποδοῦναι τὰ παραδείγματα, ἔλεγεν οὕτως" 

σ , e ^ M ὅτι αἱ διαϑέσεις λέγονται otov νόσος xai ὑγεία: ἢ ὃὲ νόσος χαὶ ὑγεία 
5 x χίνητα" τὰ δὲ εὐχίνητα οἷον ϑερμότης xal ψυχρότης. ὃεῖ τοίνυν τῆς 

χαὶ τῆς ψύξεως ἀχούειν ὡς παραδειγμάτων ὄντων τοῦ divi 

νήτου, οὐ μέντοι γε τῆς διαϑέσεως: ὥσπερ γὰρ εἴρηται, ἢ πάνυ τῶν 

παραδειμάτων φροντίζων, οὐδεμίαν τούτων ἐποιήσατο διάχρισιν, ἀλλὰ πάντα 

συνέμιξεν. 

ρ.911 Εἰ μή τις xal αὐτῶν τούτων τυγχάνει διὰ χρόνου πλῆϑος 
ἤδη πεφυσιωμένη xai ἀνίατος T, πάνυ δυσχίνητος οὖσα, ἣν ἄν 

τις ἴσως ὡς ἕξιν προσαγορεύοι. 

, 29 *»i 

Modem ἔγει, τοῦτ᾽ ἔστι φύσις τις γενομένη, ὕστερον ὃὲ ὅτι 

δυνατὸν τὰς αὐτὰς p uSRIE xal ἕξεις χαὶ διαϑέσεις (λέγεσϑαι)" 7, γὰρ νόσος 
bd e , M e 

xal ἢ ὑγεία ἕξεις λέγονται, ὥσπερ ἢ ἐν τῷ Νίίλωνι τῷ ἀϑλητῇ ὑγεία xal ἢ 
- , ΄ Τοῖς M2 » D] 

τῶν πεντάϑλων, περὶ ἧς ᾿ἱπποχράτης φησὶν αἱ εἰς dxpov εὐεξίαι aqakspat , 

νόσος δὲ οἷον ὃ ἐχτιχὸς πυρετός. χαὶ ταῦτα μὲν ἕξεις λέγει ὡς δυσαπό- 

βλητα, εἰ δ᾽ εὐμετάβλητα Y f, νόσος xal ὑγεία, τότε αὐτὰ λέγει διαϑέσεις 

ὃ e M T - e. UN ^ , * 

p.9410 Εἰσὶ αἷ u&y ἕξεις xat διαϑέσεις, at δὲ διαϑέσεις οὐχ 
5» 

᾿Ενταῦϑα παραλογισμόν τινα γινόμενον ἐλέγχει ἐπὶ τούτων ὁ φιλό- 

σοφος τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον: φησὶ γάρ' ἢ ἕξις διάϑεσις, ἢ διάϑεσις 
΄ σ΄ , em e » , , * 

οὐχ ἕξις, ἢ ἕξις οὐχ ΒΕ xa( φαυεν ὅτι ὃ μέσος ὅρος δμώνυμος ἐστι, 
Ἀ - ΄ , , 

τοῦτ᾽ ἔστι ἢ διάϑεσις: ὥσπερ λέγομεν ὄνομα τὸ χατὰ παντὸς μέρους λόγου 

φερόμενον, xoi πάλιν ὄνομα τὸ πτωτιχὸν τὸ ἀντιδιαστελλόμενον τῷ βήματι, 
[ed b ' Ἁ ^ “6 ’ 4 ^ ^ , e M S 

οὕτως ἔστι xal χαϑολιχὴ διάϑεσις xai μεριχή" ἔστι γάρ διάθεσις ἢ χοινῶς | 
Mar ΄ * NA m A nos ^ 45 

χαῦ ἕξεως x«l διαϑέσεως χατηγορουμένη, ἔστι ὃξ διάϑεσις ἢ ἀντιδιαστελλο- 

μένη τῇ ἕξει. ποτὲ Oi 6 συλλογισμὸς λαμβάνει τὴν χαϑολιχωτεραν ὁια- 
-“» ΄ ) ^ , Lr dentem ens NS 

ὕξσιν, ὅτε. λέγει (f, ἕξις διάϑεσις᾽, ποτὲ δὲ τὴν μεριχωτέραν, ὅτε φησιν 
e x : 
x δὲ διάϑεσις οὐχ ἕξις᾽. xal ix τούτου συμβαίνει τὸν παραληγισμὸν 

i 
gh i i 

: 
εγϊενῆσϑαι: πλανᾷ γὰρ τούτους ἢ τῆς διαϑέσεως ὁμωνυμία, μὴ £v τοῖς 

, € ^ - , , 

Mo ὅροις τοῦ συλλογισμοῦ τὸ αὐτὸ λαμβάνηται σημαινόμενον. 

ν᾿ ὩΣ 

eo 
5 
» - ' —-— — H 

Il» 

Ι. 2 περιέλαβ. M 9 διάϑεσις M 4. πολλάχις εἴρηται] cf. p. 120,18 14 τις evan. M 

τυγχάνοι Arist. 16 ὡς ἔξιν] ἔξιν ἤδη Arist. I8 λέγ. addidi 19::31 

evan. M 20 “Ἱπποχράτης) ^Aph. 1,9 21 φησὶ se, ὁ παραλογισμός (ef. v. 38) 

χαὶ 
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ν. 9114 "Et&pov δὲ q6vos ποιότητος, wuW ἃ πυχτιχοὺς τινὰς καὶ 
ρομιχοὺς ἢ δγιεινοὺς wu νοσώδεις λέγομεν, χαὶ ἀπλῶς ὅσα 
χατὰ δύναμιν φυδιχὴν ἢ übovupiuv λέγεται’ οὗ γὰρ τῷ δια: 
χεῖσαί πως ἔχαστον τῶν τοιούτων ποιὺὴν λέγεται, ἀλλὰ μᾶλλον 

5 τῷ δύναμιν ἔχειν ψυσικὴν (ἢ ἀδυναμίαν) τοῦ ποιῆσαί τι publes 
ἢ μηῦδν πάσχειν, χαὶ τὰ ξξῆς. 

Ἵνα τὴ δεύτερον εἶδος τῆς ποιότητος ννήσωμεν, tpa τοῦτα Cati 
σίωμεν" magus ἢ δύναμις, χαὶ περὶ ποίας δυνάμεώς ἐστιν ἡμῖν ὁ λόγος, χαὶ 
τρίτον αὐτὴ ἢ δύναμις περὶ ἧς διαλεγόμεϑα, οὐχοῦν ἐπειδὴ ταύτην ἔχομεν 

ι0 τὴν (πρόγϑεσιν, ἀρχτέον πὴ τοῦ πρώτου, ἢ) τοίνυν δύναμις ἢ ἀπ)ιῶς διχῶς 

λέγεται, ἢ πρυσεχῶς ἢ πόρρω, εἴ 65 ἡ δύναμις διχῶς λέγεται, χαὶ ἢ 
ἡδοναμία ὑμολογουμένως that is λεχθήσεται, ἢ προσεχῶς | 7, πόρρω!" Mar 
fau ὥς τὰν λθγεται τὴν ἕτερων τῶν ἀντιχειμένων, τοσαυταχῶς χαὶ τὺ ἕτερον, 
4h ἐπειδὴ τὸ παραγείγματα φῶς ἀνάπτειν εἴωοδε τοῖς λεγομένοις, φέρε 

(5 ἐχάστῳ τῶν προτιρημένων ὑποβάγλωμεν παράδειγμα, πόργω τοίνυν δύνα: 
μίν φάμεν, ὡς ἥτε εἴπωμεν τὴν ἄνθρωπον ἐπιτήδειον εἶναι πρὺς πᾶδαν 
ἐπιστήμην, nonas hs δύναμιν λέγομεν, ὡς ὅτε εἴπωμεν αὐτὴν τὸν ὄνϑρωπον 
ἐπιτηγείως ἔχειν πρὺς Ἰραμματιχήν, ὁμοίως πόρρω ἠδυναμία ἐστίν, ὡς 
ἥτε εἴπωμεν thy λίθων (μὴ) ἐπιτήδειον εἶναι mphs πᾶσαν ἐπιστήμην, Ἐροδεχὴς 

“0 ἣξ ἀγυναμία ἐστίν, ὡς ἥτε εἴπωμεν thy λίγον μὴ δύνασθαι ἐπιτηδείως ἔχειν 
rtg Ἰραμματικήν. wa ἐν τούτοις ἡμῖν συμπεραίνεται τὺ (πρῶτον) χεφά- 
uwiv, ἢεύτερον went, ἐν ᾧ ἡφείλομεν μετὰ τὴν ἡπαρίθμησιν τῶν 

ἧ“ἡμμινημένων τῆς δυνάμεως χαὶ τῆς δυναμίας εἰδέναι περὶ ποίων Grit 
νομένων ἐστὶν ἡμῖν ἡ λόγοξ, λέγω τοίνυν ὅτι ὁ λύγος nb γίνεται ἡμῖν 

o5 οὔτε περὶ τῆς πόργω δυνάμεως οὔτε περὶ τῆς πόρρω ἀδυναμίας, dA περὶ 
τῶν προπεχν, wi εἰχότως οὗ περὶ τῶν πόρρω ἡμῖν ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ 
τῶν mphasy v, διότι ἢ ζήτησις ἡμῖν ἐστι περὶ συμβεβηχότων χαὶ ὄντων, 

διότι μὲν οὖν περὶ συμβεβηχότων ἢ ζήτησις, ἀπεχόμεθα τῆς πόρρω δυνά: 

uis (αὔτη qp. οὐσία ἐστίν, ὡς δείξομεν), διότι Db περὶ ὄντων ἡμῖν 6 

ao λόγος, οὖν ποϊυπραγμονοῦμεν τὴν πόρρω duvaplav* αὔτη γὰρ παντελής 
ἐστι στέρησις | χαὶ μὴ ἤν, ὅτι bk ἢ πόρρω δύναμις οὐσίᾳ ἐστὶ χαὶ οὗ Mas 

πιιότης, δῆλον ἐξ ὧν τὴν ὕλην μετέχουσην αὐτῆς ἄποιον λέγομεν, τῆς 

ἣξ πόργω δυνάμεως ἢ ὕλη μετέχει, διότι ἐπιτηδείως ἔχει πρὺὴς πάντα, 

τρίτων wea, ἐν ᾧ ὀφείλομεν Duke ῆναι περὶ τῶν ὀφηρισϑέντων 

a5 ἡμῖν σημαινομένων, ἢ τοίνυν δύναμις ἢ προσεχής (περὶ γὰρ ταύτης ἡμῖν 

ἡ Mrjtc), καὶ δὲ χαὶ ἢ ἀδυναμίᾳ ἢ πρηδεχής, ὅτε δὴ ἐν τῷ πριεῖν χαὶ 

πάσχειν ἢεωρούμενψι, τετραχῶς ἐχατέρα. αὐτῶν διαιρεθήσεται" δύνασθαι 

λοιπὴν 1{}νεσῦ αι ἡχτὼ τὰς πάσας συμπλοχάςξ' οἷον δυνατὸν ποιεῖν, δυνατὸν 

|. 2 now, ἢ bp. ἢ υγ, ἢ von. Arist, ἡ, b cd] τὸ M 4 q6 πὼς Arist. μὔλλον 

om, Arist, ἢ ἢ dhiyy. inserui IO mpáll;] ἡέσιν M 1h ὑποβήλλομεν M 

ΠῚ elropey M. (constanter) I9 μὴ addidi 19, 20 ἐπυεήδειον εἶναι - τὸν Mov in 

mig, suppl, M! “1 mphov Wiserni 2b ἠδπυναμίαᾳ scripsit buvdpeus M Ὁ1 ὅν] 

(à) M 4 petby.] ἀπέ, M 06 prius * evan, M T bow] an ὥστε ὕ 
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μὴ ποιεῖν, ἀδύνατον ποιεῖν, ἀδύνατον μὴ ποιεῖν, δυνατὸν πάσχειν, δυνατὸν 
μὴ πάσχειν, ἀδύνατον πάσχειν, ἀδύνατον μὴ πάσχειν. τετραχῶς τοίνυν 

ἑχατέρου λεγομένου, 6 ᾿ Ἀριστοτέλης δύο συμπλοχὰς ἀφ᾽ ξχατέρου λαμβάνει, 
τὸ οἰχειότερον τῷ οἰχείῳ ἀποδιδούς" οἷον τῷ μὲν δυνάμει ἀποδέδωχεν τὸ 

ὃ δύνασϑαι ποιεῖν x«i τὸ δύνασϑαι μὴ πάσχειν (ταῦτα γάρ ἐστιν αὐτῇ οἰχει- 
ὄτερα τῶν λοιπῶν), τῇ δὲ ἀδυναμίᾳ τὸ μὴ δύνασϑαι ποιεῖν xal τὸ μὴ 
δύνασϑαι μὴ πάσχειν" ταῦτα γάρ ἐστιν αὐτῇ οἰχειότερα. ἵνα δὲ σαφέστερον 
τὸν λόγον ποιήσωμεν, ὑποδείγματα τούτων προσχρησώμεϑα: δυνάμενον 

ποιεῖν λέγομεν οἷον τὸν πύχτην, δυνάμενον Oi μὴ πάσχειν τὸν ὑγιξινόν, 
10 διότι μὴ βλάπτεται ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων. ταῦτα μὲν 

οὖν τῆς δυνάμεώς φαμεν τὰ παραδείγματα. ἐπὶ δὲ τῆς ἀδυ ναυΐας φαυὲν 118: 
μὴ δύνασθαι μὲν ποιεῖν τὸν ρῥάϑυμον τὸν ἔχοντα ὑπτιασμένον τὸν νοῦν 
χαὶ μὴ δυνάμενον ποιεῖν τὰ προσήχοντα, μὴ δύνασθαι δὲ uy πάσχειν οἷον 

τὸ μαλαχὸν σῶμα' τοῦτο γὰρ οὐ δύναται μὴ πάσχειν, τοῦτ᾽ ἔστι μὴ 
015 διαιρεῖσϑαι. xal ἐν τούτοις παραγεγράφϑω uiv τὸ δεύτερον εἶδος τῆς 

ποιότητος. 

Προσχεχρήσϑω δὲ ἡμῖν εὐτάχτως χαὶ τὸ τρίτον εἶδος αὐτῆς, φημὶ δὴ 

τὴν παϑητιχὴν ποιότητα χαὶ τὸ πάϑος" «αὕτη γὰρ ἣ ἢ παϑητιχὴ ποιότης ἡ 

συμπληροὶ τὸ εἰδος, ὡς ἊΝ ἂν τῷ μέλιτι γλυχύτης, ἢ οὐ συμπληροῖ. χαὶ 
90 δἰ μὴ συμπληροῖ, 7, ἐν πα τῷ εἴδει ὑπάρχει, ὡς T λευχότης ἣ ἐν τῷ 

χύχνῳ, ἣ οὐχ ἐν παντί, » f, λευχότης ἢ iv τῷ ἀνθρώπῳ, πλὴν ὡς dy 
d, τὴν παϑητιχὴν ποιότητα ποιξὶ τὴν ἀπὸ πάϑους γινομένην. τεττάρων οὖν 

ὄντων (τῶν) συμπληρωτιχῶν, ὡς ἐν τοῖς προλαβοῦσιν εἴρηται, παϑητιχῆς 

πριδξητῦς τῆς πάϑος ποιούσης περὶ τὴν αἴσϑησιν, xai παϑητιχῆς ποιότητος 
D 

^ - , - , » ^N ' - 

26 τῆς ἀπὸ πάϑους γινομέ νη δι x«i αὐτοῦ μέντοι τοῦ πάϑους, Stt δὲ xat τοῦ 
iq ψυχικῆς 

ποιότητος εἶναι ἐπιδεχτιχή, ζητήσει ὃ λόγος" οἷον ἐπὶ σωματιχῆς ποιότητος 
πάσχειν, εἰ δύναται fj αὐτὴ ποιότης εἴτε ἐπὶ σωματικῆς εἴτε ἐπ 

ὡς f$ ϑερυότης ἢ ἐν πυρὶ παϑητιχὴ ποιότης ἐστὶ πάϑος ποιοῦσα χατὰ τὴν 
* e ^ - ^ - , , Y , 

αἴσϑησιν, ἣ ὃς iv τῷ ανϑρώπῳ τῷ ϑερμοτέρῳ χεχραμένῳ χατὰ φύσιν 

30 mal stu ποιότης ἐστὶν ἀπὸ πάϑους γινομένη, ἢ δὲ ἐν τῷ πυρέττοντι ϑερ- 
^ υότης | οὐχ ἁπλῶς οὕτως ἐστὶν ἀλλὰ m«Uoc, T7, δ᾽ ἐξ ἡλικίας συμβαίνουσα 11» 

ϑερμότης ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀναφέρεται. ὡσαύτως ὃὲ xai ini τῶν ψυχιχῶν 
ποιοτήτων ἔστιν γυμνάσαι τὸν λόγον" ὃ μὲν yàp ϑυμὸς ἐν τῷ λέοντι παϑη- 

τιχὴ ποιότης ἐστὶν συμπληροῦσα τὸ εἶδος, ἐν δὲ τῷ χεχραμένῳ ὀργιλώτερον 

35 παϑητιχὴ ποιότης ἀπὸ πάϑους γενομένη, ἐν δὲ τῷ κατὰ περίστασιν ὀργίλῳ, 
ὅτε δὴ χαὶ λυπεῖν τοῦτον συμβαίνει, παάϑος ἐστίν, ἐν ὃὲ τῷ χατὰ πρότ- 

χαῖρον ὠργιλωτέρῳ χαὶ ταχέως παυομένῳ πάσχειν ἐστί, 
Ταῦτα xal περὶ τοῦ τρίτου εἴδους εἰρηκότες μεταβῶμεν ἐπὶ τὸ τέταρτον 

εἰδος, ὅ ἐστιν σχῆμα xal μορφή. αλλ ὥσπερ τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν οὐσίαι 

40 ἐστίν, οὕτω χαὶ τὰ μέρη τῶν ποιοτήτων ποιότητές εἰσιν. μέρη ὃὲ τῶν 

1. 2 δυνατὸν μὴ πάσχ. ἀδ. πάσχ. in mrg. suppl. M 19 ἡ] εὶ M 30 ἢ ἐν 
evan, M 28 τῶν inserui εἴρηται] p. 115,36 29 τοῦ ϑερμοτέρου xéxpa 

μένου M 91 συμβαίνουσα σημαίνουσα M 
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εὐθὺ x«l τὸ χαμπ τύλον, ἐπειδὴ πᾶν σχῆμα ἐξ αὐτῶν σύγ- 
5 5» - E , M- " 5 - m 

νων εὐθειῶν ἣ $x μόνων περιφερειῶν, T, ἐξ εὐθειῶν ἅμα 
D 

χαὶ περιφερειῶν. εἰ δὲ τοῦτο, posu τες ἄρα ἔσονται τό τε εὐϑὺ xal τὸ 
χαυπύλον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάντα τὰ εἴδη τῆς ποιότητος διεξήλθομεν, φέρε 

[51] ητήσωμεν ὑπὸ ποῖον εἶδος τῆς ποιότητος ἀναχτέον τὸ βαρὺ x«i τὸ χοῦφον 

χαὶ τὸ τραχὺ χαὶ τὸ λεῖον χαὶ τὸ μανὸν χαὶ τὸ πυχνόν. τὸ μὲν οὖν βαρὺ 
χαὶ τὸ χοῦφον οὔχ εἰσιν ποιότητες ἀλλ᾽ οὐσίαι" ἐν οὐσίαις γάρ εἰσι τὸ μὲν 

΄ VL » e , αὐ ^ ' ^N 

χάτω φερόμενον f, τ της, τὸ δὲ ἄνω (ἢ) χουφότης. | τὰ δὲ λοιπὰ φησὶν 114- 
) 3 , ' e ' M 'N M 

) Apr τέλης ὑπὸ τὸ πρός τι ἀνάγεσθαι" λέγει γὰρ ὅτι τὸ τραχὺ xal τὸ 
οὐδὲ 

10 λεῖον οὐδὲν ἄλλο σημαίνει T, τὴν ϑέσιν τῶν το ἀλλὰ xai τὸ μανὸν 
M 

xdi τὸ πυχνόν: τί γάρ φαμεν τραχύ; ΘΝ τὸ ἔχον ἀνωμάλως χείμενα τὰ 

υόρια: οὕτω δὲ xal πυχνόν φαμεν τὸ ναὶ ἔχον τὰ μόρια, μανὸν δὲ 
τ-3 ' , *, ? Ὁ , m d — δὲ , ΄ φνι , M 

οὗ τὰ μόρια ἀπ᾿ ἀλλήλων διέστηχε. ταῦτα δὲ ϑέσεις: ἢ δὲ ϑέσις τῶν 

πρός τι’ δῆλον οὖν ὅτι xal ταῦτα ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγονται. χαὶ περὶ 

15 μὲν τοῦ τραχέος χαὶ τοῦ λείου οὐδὲν πολυπραγμονοῦμεν: ἀληϑεύει γάρ. 
-— - περὶ ὃὲ τοῦ μανοῦ χαὶ τοῦ πυχνοῦ ζητητέον, μήποτε τὰ ἐναντία ἑαυτῷ 

φάσχει, ἐνταῦϑα μὲν λέγων αὐτὰ πρός τι, ἐν δὲ τῇ [Περὶ γενέσεως xai 
φϑορᾶς ποιότητας ταῦτα χαλῶν. φαμὲν τοίνυν ὅτι ἀμφότεροι ot λόγοι 
δύνανται ἀληϑεύειν: τὸ γὰρ μανὸν xai τὸ πυχνὸν δύο σημαίνει" λέγεται γὰρ 

90 πυχνὸν ποτὲ μὲν τὸ σύνεγγυς τὰ μόρια ἔχον ποτὲ δὲ τὸ δυσπαϑές, οὕτω 

χαὶ μανὸν ποτὲ μὲν τὸ διεστηχύτα ἔχον τὰ μόρια ποτὲ δὲ τὸ εὐπαϑές. 
ὅτε υὲν οὖν τὸ πυχνὸν σημαίνει τὸ σύνεγγυς ἔχον τὰ μόρια, ὑπὸ τὰ πρός 
τι ἀναφέρεται, δμοίως xal τὸ μανόν, ὅτε διεστηκότα σημαίνει τὰ DE 

; 
χαὶ αὐτὸ ὑπὸ τὸ πρός τι ἀναφέρεται, ὅτε δὲ ταῦτα δηλοῦσι τὴν εὐπά- 

ὕειαν | xat τὴν δυσπάϑειαν, ὑπὸ τὴν s ἀνάγονται, χὰχ τῆς motó- ll4v τῷ [27] 

τητος ὑπὸ τὴν παϑητιχὴν ποιότητα τὴν ἀπὸ πάϑους γινομένην. δύο τοίνυν 

ὄντων σημαινομένων τοῦ μανοῦ χαὶ τοῦ πυχνοῦ ἐγχωρεὶ τὸ αὐτὸ χαὶ μανὸν 
* M , ^ » M » , Ld e ΟΥ̓ M 

εἶναι xul πυχνόν, πρὸς ἄλλο xoi ἄλλο λαμβανόμενον: otov ὃ ἀὴρ μανὸς 

μέν ἐστιν ὡς εὐπαϑὴς πυχνὸς δὲ ὡς σύνεγγυς ἔχων τὰ μόρια, οὕτω δὴ 

30 xal ἢ γῇ χαὶ πυχνὴ λέγεται εἶναι xal μανή᾽ πυχνὴ μὲν ὡς δυσπαϑὴς 

μανὴ ὃς ὡς ἔχουσα σηραγγώδεις xui διαχένους τόπους, ὡς δηλοῦσιν οἵ 

σεισμοὶ oi γινόμενοι ἐν τούτοις πνεύματος ὑπολαμβανομένου. τοῦτο πέρας 
-. € , 

τῆς ϑεωρίας. 

(θεωρία x9.) 
vp T ; ΒΕ Ξ τὴν ΜΞ 

35 ρ. 9114 Ἕτερον δὲ γένος ποιότητος, καϑ' ὃ δρομιχοὺς ἡ πυχτι- 
χοὺς ἢ ὑγιεινοὺς T, νοσώδεις εἶναι λέγομεν, xal ἁπλῶς ὅσα χατὰ 

δύναμιν φυσιχὴν T, ἀδυναμίαν λέγεται. 
»T^ ^ » σῶος ὍΝ, e TA », ΔὟΣ Em , MAS AR C sri *, 

Ενταῦϑα ζητοῦμεν πῶς γένος χαλεῖ ποιότητος" τί γάρ; T, ποιήτὴης οὐχ 

2 post σύγχειται inseras πᾶν γὰρ σχῆμα σύγχειται περιφεριῶν M. (constanter) 8 alt. 7 

addidi «à evan. M 12 post μόρια inseras λεῖον δὲ τὸ ἔχον ὁμαλῶς xelpeva τὰ μόρια 

17 τῇ Περὶ γεν. x. q9.] potius Phys. A 4 p. 216530 (cf. Amm. p. 88,16 Philop. p. 153,25) 

25 cnp.] συμβαίνει M 25 τῆς evan. M 3l σηραγ. partim evan. M 24 tit. addidi 

(ef. p. 117,26) 35 muxt. 7) Opop.. coll. Arist. 96 civat om. Arist. 98 γάρ evan. M 
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» , E s , - ' 

ἔστι γένος γενιχώτατον: si οὖν γένος γενιχώτατον, πῶς φησιν αὐτὴν γένος 
» ^ ow e - e — *, ^ ? , 

ἔχειν; δεῖ οὖν μὴ οὕτως ἀχούειν τοῦ ῥητοῦ, ἀλλ ὅτε εἴπῃ γένος, ἀντὶ 
--— € ' , [d T M , 

τοῦ “γένος ἐστὶν ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναγόμενον᾽, ὡς εἶναι ἄλλων piv γένος, 
T^ ^N - , 34 €. XN ' - ' i , 

εἶδος δὲ τῆς ποιότητος, xal" ὃ δρομιχοὺς T, πυχτιχοὺς T, ὑγιξινοὺς T, νοσώ- 

δεῖς λέγομεν. τὸ μὲν πυχτιχοὺς ἣ δρομιχοὺς παράδειγμά ἐστι τοῦ σι 

^ 

δύνασϑαι ποιεῖν, τὸ δὲ ὑγιεινοὺς Ἐπ τὸς uA ἐστι τοῦ δύνασϑαι μὴ πάσχειν, 

τὸ ὃὲ νοσώδεις | παράδειγμα ἐστι τοῦ μὴ δύνασϑαι πάσχειν" τὸ τὰρ υἡ Mr 

δύνασϑαι p παρέλειψεν ἐνταῦϑα ὁ ᾿Αριστοτέλης ὡς ἐξ ἡμῖν προσυπα- 

χουόμενον. ἐχεῖνο ὃὲ σημείωτέον ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν πύχτης xul πυχτιχός, 

10 ἀλλὰ πύχτης εἶ ὃ ἐνεργείᾳ ἔχων τὴν πυχτιχὴν ἐπιστήμην, πυχτιχὸς δὲ 6 

μήπω μὲν ἐνεργείᾳ ἔχων ἐπιτήδειος ὃὲ ὧν πρὸς τὸ παρασχευάσασϑαι 

ταύτην. οὕτως ῥήτωρ μὲν ὁ ἐνεργείᾳ ὥν, ῥητοριχὸς δὲ ἐπιτήδειος πρὸς 
ῥητοριχήν. ἐχεῖνο ὃὲ δεῖ σημειώσασϑαι, ὅπερ ἐξαίρετον ἔσχεν τὸ εἶδος 
τοῦτο᾽ τὸ μὲν γὰρ μετέχον αὐτοῦ ὀνομάζεται, αὐτὸ δὲ τὸ εἶδος ἀχατονό- 

15 μαστόν ἐστι xal QU ἄλλου προφέρεται" οἷον εἶδος πυχτιχῆς ἐπιτηδειότης 

χαὶ ὃ πρὸς αὐτὴν ἐπιτηδείως ἔχων ἄνθρωπος: 6 μὲν οὖν ἄνθρωπος ὀνο- 
μάζεται πυχτιχός, αὐτὴ OE ἢ ἐπιτηδειότης, πρὸς ἣν ἔχει ἐπιτηδείως ὃ 
δὐβοώς ἀχατονόμαστός ἐστι. χαὶ διχαίως" τῶν γὰρ ἐνεργεία ὄντων εἰσὶν 

τὰ ὀνόματα. 

Γ , , , 

20 p. 9498 Τρίτον δὲ γένος ποιότητος παϑητιχὴ ποιότης xat πάϑος. 

a M 2 1 4 - - *, , "o -— , “Ὁ A *, M , 

O μὲν οὖν ἐζητοῦμεν ἀνωτέρω διὰ τὸ γένος τοῦτο, xai ἐπὶ τούτου 
ε , , , e 72 Y? ^x ' , , , ' 

βητέον ἐστίν, ὅτι ἑτέρως δεῖ τὸ γένος dxoüstw. ὅτι δὲ ἢ παϑητικὴ ποιότης 

δύο σημαίνει, τήν τε παϑητιχὴν eibeeuun τὴν ἀπὸ πάϑους γιγνομένην xai 

τὴν ποιοῦσαν περὶ τὴν αἴσϑησιν, ἐχ διαιρέσεως ἐν τῇ ϑεωρία ἐδείξαμεν. 

οὐδὲν δὲ ἄτοπον xai νῦν ταύτης TUN ἢ παϑητιχὴ τῷ σι πηι ὄτης 7 GUp.- 

, 

t i0 Ἵνεται ἢ πάϑος un τὸ εἶδος ἡ οὐ συμπληροῖ. χαὶ εἰ μὲν συμπληροῖ, Ὑ 
ιοῦσα περὶ τὴν αἴσϑησιν, εἰ ὃὲ οὐ συμπληροῖ τὸ εἶδος, ἢ παντὶ | τῷ 1|Ὁν 

΄ » - , ^ ' € Y. 

εἴδει ὑπάρχει, ὡς f λευχότης ἢ ἐν τῷ χύχνῳ, ἣ οὐ παντὶ τῷ εἴδει, ὡς 
' [d T ' , - 

ἢ ἐν ἀνθρώπῳ λευχότης, πλὴν ὡς ἂν Tj τὴν παϑητιχὴν ποιότητα ποιεῖ 

80 τὴν ἀπὸ πάϑους τιγνομένην. 

, ^N ' , M e 4 ^ , b] 

p.959 Λευχότης δὲ xai μελανία xai αἱ ἄλλαι χροιαὶ οὐ τὸν 

αὐτὸν τρόπον τοῖς εἰρημένοις παϑητιχαὶ ποιότητες λέγονται, Ti 
ἀλλὰ τῷ αὐτὰς ἀπὸ παὺ οὺς γεγονέναι. 

JU 

Ζητητέον ἐνταῦϑα πῶς τὰ χρώματα οὐ λέγει πάϑος ποιεῖν περὶ τὴν 

(y 35 αἴσϑησιν ὁ 'Agigsosélags; χαίτοι γε ποιοῦντα" τὸ uiv γὰρ λευχὸν διαχρίνει 
τὸ δὲ μέλαν cuqxpívst τὴν ὄψιν. φαμὲν τοίνυν ὅτι τοῦτο πεποίηχεν διὰ 
τέτταρας αἰτίας: T, γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐξαιρέτου, ὡς εἴρηται ἐν τοῖς προλαβοῦσι, 

11 παρασχευάσ-- supplevi: evan. M 22 δεῖ] δὴ M 29 πλὴν scripsi (ef. p. 123,21): 

πολὺ M 7] εἴη M (ef. p. 123,22 33 τῷ] τὸ M 37 εἴρηται) p. 115,33 
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7 J P a dC , - "A A UJ Pe. b » - βουλόμενος τὰς χατηγορίας &xdcwo ϑεῖναι, T, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα τοιοῦτον 
Σὲ “τς - UP. τι ΄ , » M € ' € 7, ' a παάϑος ποιοῦσιν, οἷά περ αὐτά εἰσιν, otov τὸ ϑερμὸν ϑερμαίνει χαὶ τὸ 

ψυχρὸν ψύχει, τὰ Oi οὐ 00 τοιοῦτον πάϑος motel, οἷα εἰσιν αὐτά" 
τὸ γοῦν λευχὸν διαχρίνει τὴν ὄψιν, οὐ μέντοι γε χαὶ λευχαίνε!, τὸ μέλαν 

, ^ 

5 συγχρίνει, οὐ μὴν xal υξελαίνει. χαὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐχ ἠνέσχετο 
ΞΕ — , - ' E ' Ἁ Y. " HR 2-4 » eo AJ - 1 S 

εἰπεῖν αὐτὰ πάϑος ποιεῖν περὶ τὴν αἴσϑησιν. τρίτη αἰτία, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα 
2 qr Er A ἘΞ -* Qc *, ΓΞ € ΔΝ ΡΞ: "(s e 

οὐχ οἷόν τέ ἐστιν χωρισϑῆναι ἐπινοία, ταῦτα ὃὲ ἐπινοίᾳ χωρίζεται, ὥς 
΄ , ' ΄ , ^ 

φησιν 6 Πορφύριος. τετάρτη αἰτία" τὰ πάϑη ἐν χρόνῳ γίνεται, τὴν Oi 
΄ Ld ^ 5 M * , , , , A Ld M 

ὄψιν τινές φασιν ἀχρόνως δρᾶν" εἰ γὰρ ἐν χρόνῳ ἐγίγνετο, φασί, τὸ δρᾶν, 
ψ"»ἢ Ἀ ' , , e M ' ' , (e y^ me 

10 ἔδει τὸ uiv πλησίον πρότερον ὁρᾶν τὸ ὃς πόρρω ὕστερον ὁρᾶν, xoi μὴ 
΄σ e *** ' , [od v Ld ^ ἊΨ » , 

dux ἅπαντα. ἀλλὰ μὴν πάντα ἅμα ἔστιν ὁρᾶν: οὐχ ἄρα ἐν χρόνῳ τὸ 

ὁρᾶν. [ χαλῶς ἄρα οὐχ εἶπεν τὰ χρώματα 5 πάϑη ποιεῖϊ ἵν περὶ τὴν αἴσϑησιν, Πύτ 
o A 32. AN LÀ [AS - 4 gx. m" ἜΝ guum » , 1 ΄ 
ἵνα μὴ εἰς τὴν τοιαύτην εἰσπέσοι ἀμφισβήτησιν τὴν ζητοῦσαν εἴτε ἐν χρόνῳ 
^R 2. , - , A] e 

ewe ἀχρονὼς γινεται τὸ δρᾶν. 

15 p. 9513. Αἰσχυνϑεὶς γάρ τις ἐρυϑρὸς ἐγένετο xai φοβηϑεὶς ὠχρὸς 

xal ξἕχαστον τῶν τοιούτων. 

m oM or "uu e *, , ΄ [d ' , * ' 

Τοῦτό φησιν 6 φιλόσοφος, ὅτι οὐχ ἐχ χράσεως ὃ χατὰ φύσιν ὠχρὸς 
' Ld ^ , 2 { Ἀγ m ἊΣ E - ἝΝ ^d , - x ' * f 

χαὶ ὃ χατὰ φύσιν £poUpos τοιαῦτα ἐχρήσαντο τὰ χρώματα, ὁ Os διὰ φόβον 
- ' ΄ EJ ^m 2 - » c Ld 

ὠχριῶν xai 6 Ot αἰδῶ ἐρυϑριῶν. πόϑεν οὖν τὰ τοιαῦτα γίγνεται; τὸ 

, - M ^N 7 Ὁ ὦ 

συναρπαζούσης σὺν ξαυτῇ τὸ φίλιον aliua, τὸ ὃὲ OU αἰδῶ 

a ^M E E ΄ , - , ' 

20 μὲν οὖν διὰ φόβον ὠχριᾶν γίνεται ὥσπερ φευγούσης τῆς φύσεως xni 
5 

ἐρυϑριᾶν γίνεται 
΄ - [r d , ^F, , , ^— Y 

ὡς τοῦ αἵματος συντρέχοντος xal δίχην προχαλύμματος γινομένου τῇ ὄψει. 

"» ^ M » , , 

p.10225 Ἴσως μὲν οὐχ xai ἄλλος ἄν τις φανείη τρόπος ποιότη- 

f 1ε λεγόμενοι μάλιστα σχεδὸν τοιοῦτοί εἰσιν. 
5 7 ΕΟ - Γ 

τῆς, αλλ ) í 4 

3 5, m M^ , A p - ' - DE , , 

25 Οὐχ ὅτι ἄλλος τρόπος ἔστι τις ποιότητος (χαὶ τοῦτο δῆλον οὐ μόνον 
, - *, , , , M Ἁ ^ 

£x τῶν διαιρέσεων τῶν ἀνωτέρω εἰρημένων xat γὰρ p διαιρετιχ po υξϑοδον 
, ΄ ΄ «A " $4 *5 

οὐδέν χαυχήσεται φύγῶν, ὡς 0 Πλάτων φησίν: ἀλλ ὅτι χαὶ μξτα τὴν φιλο- 
2 ,^5 * ^ , » δ τῷ , S) IN T 

σοφίαν ᾿Αριστοτέλους πολλοὶ γεγόνασιν ἄνδρες σοφοί, οὕστινας εἰχὸς ἣν 
LI 

, - » (OA c , , 12 55 ' - »v ΄ 

εἰπεῖν, εἴπερ ὑπῆρχεν ἕτερος τρόπος ποιότητος), ἀλλὰ τοῦτο εἴρηχεν ὃ "Aptaco- 

30 τέλης Ἰυμνάζων ἡμᾶς xai ζητητιχοὺς ἀποτελέσαι βουλόμενος. 

Ἁ , e. , , ^ 

toty αἱ ξιρημεναι, ποιὰ O0 (^ e EI XN ER] e 
, ^ 

.10227 Ποιότητες μὲν οὖν ε Ρ 
» * * E E ΄ , ΟῚ - , M 

αὐτὰς παρωνύμως λεγόμενα | T; ὁπωσοῦν ἄλλως dz αὐτῶν. ἐπὶ 110" 

μὲν οὖν τῶν πλείστων χαὶ σχεδὸν ἐπὶ πάντων παρωνύμως λέγε- 

2 περ evan. M 8 Πορφ.] Isag. p. 19.1 9 εἰ---ὁρᾶν in mrg. suppl. M 

γὰρ scripsi: γε M ἐγίγνετο scripsi: γίγνεται M φασί] φησί M 

22 προχαλύματος M γινομένη M 24 μάλ. Àeq. coll. Arist. τοιοῦτ.] 

οὗτοι Arist. 20 ἀνωτέρω] p. 116,21 21 [Πλάτων] ef. p. 2,28 91. 32 χατὰ 

ταῦτας Arist. 
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ται, οἷον ἀπὸ τῆς λευχότητος ὃ λευχὸς xal Mu τῆς qpapuact- 

χῆς ὁ qpappattxóc xai ἀπὸ τῆς διχαιοσύνης ὃ δίχαιος. 

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς ποιότητος xoi τὴν ταύτης διαίρεσιν usca- 
βαίνει λοιπὸν ὃ φιλόσοφος ἐπὶ τὸ διδάξαι τὰ ἴδια ταύτης. πρὶν Oi τοῦτο 

5 ποιῆσαι, τὴν εἰρημένην ὑπογραφὴν διορϑώσεως ἀξιοῖ. χαὶ ἄξιον ζητῆσαι 

ύτ , E MJ 3 QA. ΒΞ: 

ὡς τίνος χάριν μὴ εὐϑὺς Ἣν ONU ἀλλὰ μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τα 

, 

t 

, 

' Qi) Ἄγ, δὲ e 4 
τὴν διαίρεσιν (ἔταξε). χὰ (RUuey ὅτι τοῦτο εἰχότως πεποίηχεν: ἣ γὰρ 

ὑπογραφὴ ἰδίῳ ἀναλογεῖ. οὐχ εὐϑὺς οὖν RM. ταύτην ἀλλὰ μετὰ 

τὴν διαίρεσιν, ἵνα συνάριϑμος γένηται τοῖς ἰδίοις" βούλεται γὰρ αὐτὴν διορ- 

10 ϑώσασϑαι χαὶ ἀχέραιον ἀποδεῖξαι, ἵνα χατὰ τὸ συνεχὲς σὺν τοῖς ἰδίοις 

εὑρεϑείη λεγομένη. τίς δέ ἐστιν fj αὐτῆς διόρϑωσις; τὸ ὁπωσοῦν ἄλλως 
ἢ μὲν γὰρ πρότερα ὑπογραφὴ δηλοῖ τὸ παρωνύμως τὰς ποιότητας χατηγο- 

ρεῖσϑαι. τοῦτο ὃξ οὐχ ἀχηϑές: οὐ μόνον γὰρ παρωγύμως ἀλλὰ τετραχῶς 

χατηγοροῦνται, παρωνύμως, Go oRORUS: ἕτ Spoon ἀχατονομάστως. χαὶ 

18 παρωνύμως μὲν χατηγορεῖται ὡς τὸ λευχὸν ἀπὸ τῆς λευχότητος, ἑτερωνύμως 

δὲ ὡς ἢ ἀρετὴ τοῦ σπουδαίου, ὁμωνύμως ὃὲ ὡς ἢ μουσιχὴ ἐπιστήμη τῆς 
μουσιχῆς γυναιχός, ἀχατονομάστως δὲ ὡς τὸ δεύτερον εἶδος ὅλον τῆς ποιό- 

τητος. xal διότι μὲν παρω νύμως χατηγορεῖται, εἶπεν χαϑ' ἣν ποιοί lir 

τινες εἶναι λεγόμεϑα, διότι δὲ xol SEO xai ἑτερωνύμως xal ἀχατ- 

20 ονομάστως, προσέϑηχεν T, ὁπωσοῦν ἄλλως, ἵνα τοὺς ἄλλους τρεῖς τρόπους 

αἰνίξηται. 

Τούτων οὖν οὕτως εἰρημένων xai τῆς τελείας uiv ὑπογραφῆς ἐγνω- 
σμένης, φέρε λοιπὸν xal τὴν τῶν ἰδίων διδασχαλίαν ποιησώμεϑα. τρία τοίνυν 

ἔστι τῆς ποιότητος ἴδια, τὸ ἔχειν ἐναντία, τὸ P abd τὸ μᾶλλον xai 
5 ἧττον, τὸ ὅμοιον xal ἀνόμοιον λέγεσϑαι. ἀλλ᾽ εἰ à ÉxaGtov τούτων τῷ [3d 00 

ΝΗ , 2 Ld ' Ὑ , 

ἰδίας ἐξετάσεως ἀξιώσωμεν, xal πρῶτον μὲν τὸ ἔχειν ἐναντίον ἡμῖν εἰς 

γυμνασίαν προχείσϑω. ζησήσωμεν οὖν εἰ μόνῃ χαὶ πάσῃ τῇ ποιότητι 

ὑπάρχει τὸ ἔχειν ἐναντίον. τινὲς μὲν οὖν λέγουσιν ὅτι οὐ μόνῃ xal γὰρ 
M 

τὰ πρός tt ἔχει ἐναντία xal τὸ ποιεῖν xal τὸ πάσχειν. πρὸς oüg φαμεν 

80 ὅτι εἰ xal ταῦτα ἔχει ἐναντία, ἀλλ᾿ οὖν οὐ δι᾿ ἑαυτὰ ἀλλὰ διὰ τὴν ποιό- 

τητα τὰ μὲν γὰρ πρός τι, ὡς πολλάχις εἴρηται, ἰδίαν ὕλην οὐχ ἔχει, ἀλλ 
ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις θεωρεῖται. ὅτε μὲν οὖν ἐν τῇ ποιότητι εὑρί- 

σχεται, τότε ἔχει τὰ ἐναντία, quen τῆς ποιότητος δηλονότι. πάλιν δὲ τὸ 

ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν λέγομεν ὑπὸ τῆς οὐσίας x«l τοῦ ποιοῦ "(vs 

35 χαὶ ὅτι μὲν διὰ τὴν οὐσίαν οὐχ ἔχει τὰ ἐναντία, πρόδηλον: δέ 
γὰρ ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. εἰ οὖν διὰ τὴν οὐσίαν οὐ; 
ἐναντίον, ὑπολείπεται ἄρα xui τὸ ποιεῖν xat τὸ πάσχειν διὰ τὴν ποιότητα | 
ἔχειν τὸ ἐναντίον. εἰ οὖν αἱ ἄλλαι πᾶσαι κατηγορίαι διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην Iv 

ἔχουσι τὸ ἐναντίον, πῶς οὐ πρόδηλον ὅτι αὐτὴ χαὶ μόνη χυρίως χαὶ πρώτως 

40 25) τὸ ἐναντίον: χαὶ ὅτι μὲν μόνῃ ὑπάρχει ἐδείξαμεν, dpa δὲ xal πάσῃ 

m 

1. 2 6 (ter) om. Arist. 5 ποιήσει M 6. 8 διορϑώσατο M ( ἔταξε 

inserui 19 λέγονται Arist. (cf. p. 117,21) 21 ἐνίξηται M 9l εἴρηται] 

p. 103,29 35 δέδειχται)] p. 75,18 98 ἔχει M! 29 πρῶτος M 
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A “Ὁ J , - ϑ ^f kl 

ὑπάρχει ; ; φαυὲν ou5gumsi* ταις γὰρ ug53n0t16t τῶν ἐναντιὼῶν O0DOSV εστιν 

» - “» ' M ν - - 5 

ἐναντίον. οἷὴν τι cg, τῷ ox o * t0 "(4p Φαϊῶν οὐτξ τῷ λευχῷ ξΞότιν 

5 M4 τὶ , D. TATE MET. : 

ξΞναν τίην Οὔτε τι u uzavt zá γὰρ εναντιὰ πλείστον goose cat OtzG τάνα! 

- 2 ' J , , π᾿ M σ , » 3 

oUnzi0is Og τὰ Wwc04 τησοῦτην à Eg τὴλχξ τῶν ἄχρων, σὴν τὰ a. A pn. ατ 
SN rS T ^ , - * ΄ Y , » , hd ' 

9 "LOT. οὐτξε οὖν 9t ξσητητες τῶν ξενᾶάντιῶν Ξχουσ' τι ἐνάντιον,. οὐτε OZ 
5 ΄ i * - Ri , ^ , ^ — , ^ 

τὴ τρί νὴν χαϑὸ τριγώνηον οὐτξ X0 ὠξυτξρὴν &to00s Tf ποιϊητητης. χαὶι 

- ' Hi - , "by H2 

4084014 uzv Ep! &0U pe 60 1212} ctp (300. 

[OU] C^ ed ( o [ἴω 
«3 ed e AT τ ΞΡ κι -- 2 ὴ $5.45 yq CER τς 

pov oz totoy EAZ(ODzV τὸ ἐπιδεχεσϑαι τὸ μάλλὴν χαὶ τὸ ττῆν. 

p σῶς ἐπα Us? quis ΦΌΡΩΝ: EO ἐ τ ἐς meme ζητήσωμεν OR χάνταῦϑα εἰ μόνῃ xai πάσῃ ὑπάοχε' τῇ ποιότητι. χαὶ τινὲς 
a , , M e - *, , , e Ἁ , , Ld 

10 μὲν τὰς αὐτὰς ἡμῖν ἀπορίας wpotpionuGgtw, ἅσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ὡς 
TUS * - - ' 1 E ΄ 

xai υᾶς ἀναγχασϑηναι τὰς αὐτὰς ἐπιλύσεις ἅσπερ ἐχεῖσε πρὸς τούτους 
* A ELA. id * * 2 -—3 € - LI ^ ΕΣ , e I. 

εἰπεῖν. ἐπειδὴ οὖν χαὶ τὸ ἐπιὸ χεῦθαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ Ἧττον μόνῃ τῇ 
΄ , - 5 ^ * - 

TOLOTTA 01:207 £*. ω: £X τῶν Ü πεναντίων λόγων ἐδεί ἰζαυεν, λοιπὸν ζητῆσαι 

M» , , [4 ΄ -^ , ^ bi , Ὕ 

ἄξιον εἰ πάσῃ ὑπάρχει T, wf. φαμὲν ὅτι οὐ παδῃ | οὔτε γὰρ τὸ τρίγωνον 118: 
-. BE A, ἐν - 8 b uw αἱ ES js ^ ΄ - * 

15 ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xai ἧττόν φαυεν ouis OZ τὸν xOxÀov* ταῦτα γὰρ 
^w κ᾿ 23 ord E. ^r - M "x 9 *, -, 

μείζονα x«l ἐλάττονα λέγεται. τὸ ὃὲ μᾶλλον xal ἧττον οὐχ ἐπιδέχονται. 
^ ^M [,] d ^ wh L4 - 9 αἱ - ἘΣ m EM e LA a M *, ^. € 

τινες 08 βουλόμενοι δεῖξαι ὡς οὐδεμιᾷ ποιότητι ὑπάρχε! τὸ ἐπιδέχεσϑαι 

τὸ μᾶλλον χαὶ ἥττον ταῦτα φασιν: ὅτι ἢ IE αὐτὴ 440 ἑαυτὴν οὐχ 
-* 

[0E] Ls P c» - OQ TM [0] «e 8 «1d o^ τος χαὶ ἥττον (οὐ λέγομεν γὰρ οὔτε διχαιοσύνην διχαιο- 

20 σύνης μᾶλλον ἢ ἧττον οὔτε λευχότητα λξυχατηεος μᾶλλον T, ἧττον), ἀλλὰ 
, , E , ^ 

τὰ μετέχοντα τῆς ποιότητός εἰσιν τὰ τὰν VA χαὶ τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ 
* ^ , M - 

Ὑπτὴν, οὐχ αὐται gt Coto τξς. πρὸς Us φαμξν ὅτ εἰ τὰ μετέχοντα της 
, , *, ad ἃ ^ , -— ^ ' ' , ' , 

ποιητὴ της εισιῖν τὰ bu ΘΗΝ τὸ μαλλὴν «at ἧττον, χα! οὐ τᾶ MEE 0U.2V2. 
, , ΄ - S 9 xU ^ ΄ ' * ^r ^ M 5 

ξρωτητξον υμας ἀρὰ αὐτὰ τὰ υετ 2/5 ντα οἱ S404 Ξπιόξχηντα!: το μᾶλλον 
- “Δ m 3 JU LI L4 ^f * 

95 χαὶ Toy (ἢ) διὰ τὴν ποιότητα; εἰ μὲν οὖν OU ἑαυτὰ ἐπιδέχεται, δῆλον 
^ ' Ee EE s ἐς ' Loa ἘΞᾺ ET “ον E. qo v ) x 

oxt χαὶ πρὸ τοῦ ὀξτασῦαι τὴν ποιότητα τὸ μαλλὴν χαὶι Ἥττον ξχξ'. &' Oz 

- 3 5 ε ᾿ κα ἢ qim. * ptit Δαν «ἢ ΄ » - 5 ^05 

οὐ 6t εαῦτα αλλα O'G τῊν TOUT. προ 0v ὡς ἐν τῇ «OOo εστι 

* M 5 Y - e ἘΣ ΄ - ^R , 

τὸ υᾶλλον χαὶ ἧττον. ὅ περ ᾿Αριστοτέλης os eus ταῖς Gotatc προστί- 
' ' ' *, ^ , 

ὕεται" ποτὲ uiv qàp ἀποδέχεται τὴν πρώτην δόξαν τὴν λέγουσαν μηδέποτε 
s 4) ς 5" J , *, ^, * - f . “πε 

80 αὐτὴν χα εξαυτὴν τὴν ποιότητα MEE US τὸ μᾶλλον χαὶ ἥπτον, ποτε OS 
. - ^ , ^P - 5 , , , ' M 

ἀρέσχεται τῇ δευτέρα δόξῃ τῇ λεγούσῃ ἐπιδέχεσϑα!ι εἰς eis τὸ μᾶλλον 
» ΄ - ΟῚ , ΄ - , 2^ —- xui ἥττον. τί οὖν φαμεν; ἐναντία ξαυτῷ φϑέγγεται 6 φιλόσοφος; οὐδαυῶς: 

*, , Ἁ Ec , ,* : i - M] - pm ww, - ὃ -- * — 

ἀμφότεροι γὰρ αἱ λόγοι ἀληϑεῖς εἰσιν, xai τὸ ἐπιδέχεσθαι ταύτην τὸ μᾶλλον 
Ψ ὶ ^ Α 

' [s 

^ Ἁ J $ , , , ^ , e 

xat ἼΣΗ χαὶ τὸ μὴ ἐπιδέχεσθαι" εἰ γὰρ νοήσωμεν τὴν ποιότητα οὕτως, | 
, , , * ΄ ᾿ 

ἐστιν’ λέγεται γὰρ ἢ ποιότης xat ὡς μετεχο- 185 
-— , ΄ τα — ^ DE rd 

35 ἰστέον ὅτι ἢ ταύτης διττή 
ἌΝ. * ΄ ΄ ἄμε τῷ ΄ ΄ 

μένη χαὶ ὡς ὁριστή. χαὶ ὅτε μὲν ὡς μετεχομένην αὐτὴν λάβωμεν, τότε 
; , * —— Z2 Ψ [14d PA! ΄ ΄ ΄ ΄ , , P 34 

ἐπιδέχεται τὸ ϑὴλήᾶν X&t Ἥττον, ὁτε ὃξ ὡς ὁριστῆν, tots οὐχ ἐπιδέχεται" 
, A P 34 e ^N MJ - v ^ , » -"» Ἁ » *, 

οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων χατὰ τὴν ἰδίαν ὕπαρξιν τὸ μᾶλλον xal Ἧἥττον ἐπι- 
αὐ ' s ΚΝ ΄ ΄ NF £559 «2 n - * ' 

δέχεται. χαὶ μάρτυς 6 [Πορφύριος λέγων “οὐδέποτε ἕν πρᾶγμα xai τὸ 
A] 3 , “ο“ ) 

40 αὐτὸ ἄνεσιν χαὶ ἐπίτασιν δέχεται". 
e , , & m hae ε - e 

Τούτων οὖν 60x0s$ ξχο Ἴντων χα! οξιζςάντων μῶν τὸν φιλοσύθὴν ξαῦτῷ 

15 χύχνον M 19 δικαιοσύνη (pr. 1. M 25 7, inserui 32 οὐδαμῶς] οὐδαμῇ 

add. in mrg. M 39 [lopg.] Isag. p. 9,21 
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συμφωνοῦντα, μετέλϑωμεν λοιπὸν ἐπὶ τὸ τρίτον ἴδιον, xdxsias οὐδὲν ἧττον 

γυμνάσαντες ἑαυτούς, φαμὲν τοίνυν ὅτι τοῦτο τὸ ἴδιον ἀποδέχεται ὁ φιλό- 
" e ἌΣ [4 ALS ἮΝ ^ arvis - UJ 4 ^ δῶν [4 ἣν. EC : 

σοφὸς ὡς χυρίως ὑπάρχον ἴδιον" μόνῃ γὰρ χαὶ πάσῃ ὑπάρχει τῇ ποιότητι. 
, , , - M , - ὅτι δὲ μόνῃ wai πάσῃ ὑπάρχει, πρόδηλον ἐντεῦϑεν" τριῶν τοίνυν οὐσῶν 

6 ἀντιϑέσεων, ταὐτοῦ χαὶ ἑτέρου, ἴσου x«i ἀνίσου, ὁμοίου χαὶ ἀνομοίου, τὸ 
μὲν ταὐτὸν x«l θάτερον ἐπὶ τῆς οὐσίας λέγεται, τὸ δὲ ἴσον wai ἄνισον ἐπὶ 

τοῦ ποσοῦ, τὸ δὲ Gpotov χαὶ ἀνόμοιον ἐπὶ τοῦ ποιοῦ. μαϑόντες οὖν τὰ 
ἴδια τῆς ποιότητος χαὶ ζητήσαντές πως τούτοις τὰ πρέποντα, φέρε λοιπὸν 
μίαν ἀπορίαν ἀπορήσαντες, ἔπειτα αὐτὴν τὴν παροῦσαν ϑεωρίαν χαταπαύ- 

10 σωμεν χαὶ τὸν περὶ τῆς ποιότητος λόγον. ἀποροῦσί τινες λέγοντες ὅτι πῶς 
τὸ αὐτὸ παράδειγμα δυνατὸν ὑπὸ δύο χατηγορίας ἀνάγεσϑαι" ἐλέγομεν γὰρ 
τὴν ἐπιστήμην πρὸς τὸ | ἐπιστητὸν παραβαλλομένην ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνά- 119: 

{εσῦαι (ἢ γὰρ ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἐστιν), ἐπιστήμην δ᾽ ἐν ὑποχειμένῳ 

οὖσαν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν ψυχῇ ϑεωρουμένην, ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγεσϑαι. 

ιῦ ταύτης τῆς ἀπορίας τρεῖς ἐπιλύσεις προφέρομεν, λέγοντες ὅτι πρῶτον μὲν 

τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ὑπὸ ἀμφοτέρας τὰς χατηγορίας ἀνάγεσθαι δυνατόν, πρὸς 
ἄλλο μέντοι χαὶ ἄλλο. ἀλλ᾿ εἰ σχοπήσωμεν τοῖς λεγομένοις, οὐ τὸ αὐτὸ 
πρᾶγμα ὑπὸ ἀμφοτέρας ἀνάγεται. χαὶ τοῦτο δῆλον ἐντεῦϑεν: T7, ἐπιστήμη 
διττή ἐστιν, ἢ μὲν χαϑόλου ἢ δὲ μερική. χαὶ ἢ μὲν χαϑόλου ὑπὸ τὰ 

20 πρός τι ἀνάγεται, ἢ δὲ μεριχὴ ὑπὸ τὴν ποιότητα. χαὶ ἔστι μεριχὴ μὲν 
οἷον γραμματική, ῥητοριχή, ἰατρική, γεωμετρία. χαϑόλου δέ ἐστιν ἐπιστήμη 
ἢ χοινῶς χατὰ τούτων χατηγορουμένη, ὡς T, πρώτη φιλοσοφία. ὅτι δὲ αἱ 

μεριχαὶ ἐπιστῆμαι ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται, δῆλον ἐντεῦϑεν" χατὰ ταύτας 
τὰρ ποιοὶ λεγόμεϑα, wai οὖχ ἔτι χατὰ τὴν χαϑόλου ποιότητα. χαὶ δῆλον ὅτι 

20 ταύταις ἐφαρμόζει τὸ τῆς ποιότητος εἶδος, οὐ μέντοι γε τῇ χαϑόλου. τί γάρ 
ἐστιν 6 τῆς ποιότητος ὅρος; οὐχὶ ὁ λέγων xa^ ἣν ποιοί τινες λεγύμεϑα 
εἶναι; δῆλον οὖν ὅτι χατὰ ταύτας λεγχόμεϑα ποιοί, οὐ μέντοι γε χατὰ 
τὴν χαϑόλου" πάντα '(àp ἀδύνατον ἕνα wal τὸν αὐτὸν ἄνϑρωπον ἐπίστασϑαι. 

ὥστε δῆλον ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ὑπὸ ἀμφοτέρας τὰς χατηγορίας ἀνά- 
40 γεται, ἀλλὰ ἄλλο καὶ ἄλλο. ἔστι τρίτη ἐπίλυσις, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ | 119» 

πρᾶγμα χαὶ ὑπὸ τὴν πρός τι | ἀναφέρεσϑαι χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα" ἐλέ- 1207 
1ομεν γὰρ ὅτι τὰ πρός τι ἰδίαν ὕλην οὐχ ἔχει, ἀλλ᾽ ἐν πάσαις ταῖς χατη- 
τορίαις εὑρίσκεται. ὅπερ οὖν ἔλαβεν ὡς ἄτοπον ἢ ἀπορία, τοῦτο ἡ ἐπί- 
λυσις ὡς ἀναγχαῖον ἀπέδειξε, τριῶν οὖν οὐσῶν ἐπιλύσεων, 6 φιλύώσοφος 

35 ᾿Δριστοτέλης δύο χαὶ μόνας παρέλαβε, τήν τε δευτέραν καὶ τὴν τρίτην, 
παραλείψας τὴν πρώτην, οὐχ ὡς ἐχείνην ἀγνοήσας, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἐάσας ταύτην 

προσυπαχούειν, πρῶτον μὲν ἵνα ζητητιχοὺς ἡμᾶς ποιήσῃ, δεύτερον δὲ ἵνα 
μὴ ὡς ἑτεροχινήτοις ἡμῖν χρησάμενος ὀφϑείη. τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς ποιό- 

τητος εἰρήσθω ἡμῖν. μετὰ ὃὲ τὸν ταύτης λόγον ἐπὶ τὸ ποιεῖν xal τὸ 

40 πάσχειν ὀφείλομεν ἐλϑεῖν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μῆχος ἀξιόλογον ἀπείληφεν ἢ 

παροῦσα ϑεωρία, φέρε χαταπαύσωμεν αὐτήν. 

2 γυμνασ. in fin. evan. M 9 ἔπειτα] ἐπ᾽ M 18, 14 ἐπιστήμην ---τοῦτ᾽ ἔστιν in. rirg. 

suppl. M 206. 27 Aet. elvat) cf. p. 117,26 91 post πρᾶγμα iter. ὑπὸ ἀμφοτέρας (v. 16) 

— πρᾶγμα M 31. 32 ἐλέγ. cf. p. 103,29 98 kxepowtv, seripsi: mpoxtv. M (οἵ, p. 132,24) 

Comment, in. Arist, XII Ll. Olymp. Prol. et in Cat, 4 
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(θεωρία À'.) 

᾿Αναγνῶμεν δὲ τὴν λέξιν. 

p.10332 Ἐπ᾿ ἐνίων δὲ διὰ τὸ μὴ χεῖσϑαι ταῖς ποιότησιν ὀνόματα 

οὐχ ἐνδέχεται παρωνύμως ἀπ᾽ αὐτῶν λέγεσϑαι. 

e 

Ἐντεῦϑεν τὸ παράδειγμα λαμβάνει τοῦ ἀκατονομάστου ὃ φιλόσοφος, σι 

τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ δευτέρου εἴδους τῆς ποιότητος" ἐλέγομεν γὰρ ὅτι αὐτὸ μὲν 

οὐχ ὀνουάζεται, τὰ ὃὲ μετέχοντα αὐτοῦ ὀνομάζονται. χαὶ τούτου χάριν 

οὐδὲ παρωνύμως λέγομεν τὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ, διότι μηδὲ αὐτὸ τὸ δεύτερον | 

εἶδος μετέχει ὀνόματος. 120ν 
- 

10 p. 1005 ᾿Ενίοτε δὲ xat ὀνόμα χειμένου οὐ λέγεται παρωνύμως 

ν λεγόμενον. 

Ἐπειδὴ ἀνωτέρω εἴρηται ὅτι τὰ ἀπὸ τοῦ δευτέρου εἴδους oUx εἰσι 
re ag διότι ux ὀνομάζεται, βουλόμενος ἐνταῦϑα παράδειγμα λαβεῖν 

φησὶν ὅτι πολλάχις χαὶ ὀνόματος ὄντος οὐ παρωνύμως 

18 εἰσὶ π mie ἀλλ ἑτερωνύμως. xai ἔστι παράδειγμα τὸ τοῦ ἑτερωνύμου 

τὸ tetánavov, ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ὁμώνυμον ὃ φιλόσοφος παρέλειψε διὰ τὴν 

πολλάχις εἰρημένην αἰτίαν, ζητητιχοὺς ἡμᾶς ποιῆσαι βουλόμενος. 

p.10»7 Oto 
D ΄ - -" Y 

y ετῆς ὃ σπουδαῖος" τῷ yàp ἀρετὴν ἔχειν 

σπουδαῖος λέγεται, ἀλλ᾽ οὐ παρωνύμως ἀπ ὃ tfc aperti. 

) “ητοῦ ἐνταῦϑ ᾿ TEE. δ᾽. $5 0*5 ἘΣ τ δ t , ς M 

20 ἡτοῦμεν ἐνταῦϑα τίνος χάριν οὐχ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς παρωνύμως λέγεται 
ὃ σπουδαῖος. χαί φαμεν ἤδη ὅτι σπουδαῖον ἐπὶ χαλοῦ χαὶ μόνου λέγομεν, 

^ * , . , ^ - 5 iJ MI A 3 «ὦ. 

OE σπουδὴ οὐ μόνον ἐπὶ χαλοῦ ἀλλὰ x«i ἐπὶ χαχοῦ. 

M ν. 10012 ἵπάρχει δὲ xal ἐναντιότης χατὰ τὸ ποιόν, otov Otxato- 
5 ,F , 

σύνη ἀδικίᾳ ἐναντίον. 

Ζητοῦμεν ἐνταῦϑα τίνος χάριν ὡς πρῶτον ἴδιον ἀποδοὺς 6 φιλόσοφος 
τὸν xaí σύνδεσμον προσέϑηχεν. ἄρα ὡς ἕτέρου ἰδίου ἀποδεδομένου; τοῦτο 

τῷ σι 

A e? ΕἸ , , JI 5 , 4 , - o , Z ' ὙΝ , 5 γὰρ (6) χαί σύνδεσμος σημαίνει. xat φαμεν ὅτι χυρίως μὲν ἴδιον οὐχ ἀπο- 
, MN IN ^N 5 ΄ ^ 2. E] m (d Y [5 

δέδωχεν, ἀποδέδωχε ὃὲ τὴν ὑπογραφὴν ἰδίῳ | ἀναλογοῦσαν, ὡς εἴρηται. 121: 

p.11a5 Τρίγωνον δὲ xai τετράγωνον οὐ δοχεῖ τὸ μᾶλλον xai S 
30 ἧττον ἐπιδέχεσϑαι, οὐδὲ τῶν ἄλλων σχημάτων οὐδέν. 

Ὃ τ: ὃ (uoo σημᾶναι διὰ τούτου τοῦ ῥητοῦ, τοῦτό ἐστιν" 

] tit. ἘΞ 6 τοῦ δευτέρου εἴδους] τὸ δεύτερον εἶδος M ἐλέγομεν] p. 125,14 

8 οὐδὲ] οὔτε M αὐτοῦ] αὐτῶν M ll post αὐτὴν add. ποιὸν Arist. 12 ἀνω- 

ρω] p. 129,977 18 τῷ] τὸ M 22 χαλοῦ evan. M 21 ὃ inserui 

εἴοηται] p. 105.14 29. 30 χαὶ ἧττον om. Arist. 
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o C «Ὁ - ^ M e , [d ΄ 

ὅτι δεῖ ἐν τοῖς πράγμασιν, ἐν oig ἐστιν ἢ πον τὺ χαὶ ὁμοίως ὑπάρχειν 

ταῦτα xal ἀνομοίως" εἰ μὲν γὰρ ὁμοίως ὑπάρχει, οὐ γίνεται σύγχρισις xac 

αὐτά. διὰ τοῦτο οὐδέποτε συγχρίνομεν τὸν ἀνῦρωπον xoi τὸν ᾿ ἱπποχράτην 

τῷ ἀψύχῳ. εἰ δὲ τοῦτο ἀνομοίως ὑπάρχει, πάλιν οὐ γίνεται σύγχρισις" 
οὐδέποτε γὰρ τὸν Σωχραάτην xot [Πλάτωνα χατὰ τὸ ἄνϑρωπον εἶναι παρα- 
βάλλομεν. τοῦτό ἐστιν, ὅ φησιν ὃ φιλόσοφος, ὅτι τρίγωνον πρὸς τρίγωνον 
οὐ παραβάλλεται, διότι ὅμοιόν ἐστι τὸ σχῆμα ἐν ἀμφοτέροις. οὐδὲ τοίνυν 

τὸ τρίγωνον πρὸς τετράγωνον παραβάλλεται ὥς χυχλιχά" ἐν οὐδετέρῳ γάρ 

ἐστιν ὃ κύχλος φαινόμενος. τὸ γοῦν τετράγωνον τοῦ τριγώνου μᾶλλον τῷ 

χύχλῳ λέγομεν πλησιάζειν, διότι πλείονας γωνίας ἔχει τὸ τετράγωνον μιμού- 

usyov τὰς τοῦ χύχλου χυρτότητας. 

Ρ.1101 ᾿Επιδέχεται δὲ xal τὸ ποιεῖν xai τὸ πάσχειν ἐναντιότητα. 

᾿Επὶ τῆς παρούσης ϑεωρίας τρία τινὰ χεφάλαια πολυπραγμονήσωμεν, 
πρῶτον μὲν τὴν τάξιν, pereeunm δὲ εἰ χατηγορίαι. εἰσὶ τὸ ποιεῖν καὶ τὸ 

πάσχειν, xal τρίτον πρὸς | ἐπὶ τούτοις ζητητέον πόσα τὰ εἴδη τούτων 121" 
Ἁ 

εἰσὶ xal εἰ χατηγορίαι τυγχάνουσιν οὖσαι. εἰχότως τοίνυν μετὰ τὴν ποιό- 
τητὰα τὸ ποιεῖν xol τὸ πάσχειν ἔταξεν ὃ φιλόσοφος διὰ δύο αἰτίας τινάς" 
πρῶτον μὲν διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν παραδειγμάτων" τὸ γὰρ αὐτὸ ἐλέγομεν 
χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγεσθαι xal ὑπὸ τὸ πάσχειν, οἷον τὸ ἐρυϑριᾶν" 

τοῦτο γὰρ xal ποιότης ἐστὶ xal πάϑος. δεύτερον δὲ ἐπειδὴ περὶ ποιότητος 

διελεγόμεϑα, f, δὲ ποιότης σὺν τῇ οὐσίᾳ. τὸ ποιεῖν xai τὸ πάσχειν ἀπετέ- 

λεσεν: ἔδει οὖν εὐθέως μετὰ τὸ ἀποτελοῦν περὶ τοῦ ἀποτελουμένου δια- 

λεχϑῆναι. καὶ τούτου χάριν τὸ ποιεῖν xal τὸ πάσχειν μετὰ τὴν ποιότητα 

πρώτην ἔλαχε τάξιν. δεύτερον ἦν τῶν ζητουμένων, εἰ χατηγορίαι εἰσί. 

χαΐ τινες βούλονται μὴ εἶναι ταύτας χατηγορίας, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὰ mone τι dya- 
uS ὥστε εἶναι τὰς πάσας χατηγορίας ἐννέα - ἔλεγον γὰρ ὅτι τὸ ποιοῦν 

χαὶ πάσχον ποιεῖ χαὶ τὸ πάσχον ὑπὸ ποιοῦντος πάσχει" ταῦτα δὲ τῶν πρός 

δῆλον οὖν ὅτι χαλῶς συνελογισάμεϑα τὸ ἐξ ἀρχῆς. πρὸς τούτους φαμὲν 

» xai χατηγορίαι εἰσὶ χαὶ ὑπὸ τὰ πρός τι ἀναγ ογτοις xal ὅτι τοῦτο ἀλη- 
bi , PN A [rd , 5 - ,F 

ϑές, δείξομεν οὕτως: ζητητέον τοίνυν τί μὲν ἴδιόν ἐστιν ἐν τοῖς πρός τι, 

τί δὲ ἴδιον ἐν τῷ ποιεῖν χαὶ πάσχειν. χαὶ εἴ πως εὕρωμεν μὴ τὰ αὐτὰ 
ὄντα ἐν ἀμφοτέροις, ἀποφήναιμεν ἂν μὴ | εἶναι ταὐτὰ τὰ πρός τι χαὶ τὸ 1 
ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν ἀμφότερα. τῆς πρός τι τοίνυν πολλὰ μέν ἐστι τὰ 
πράγματα, μία δὲ σχέσις ἢ ταῦτα συνάπτουσα. ἐν δὲ τῷ ποιεῖν xal πάσχειν 

οὐχ ἂν εὕροις τοῦτο, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον: ἐνταῦϑα γὰρ ἕν μέν ἐστι τὸ πρᾶγμα, 
, 

πολλαὶ δὲ σχέσεις καὶ διάφοροι: τὸ γὰρ αὐτὸ ϑεώρημα ἕν μέν ἐστι, δια- 

1 οὐδὲ] οὔτε M 10 πλείονας] πολλὰς M 19 ἐλέγομεν] p. 118,17 
99 διαλεγόμεϑα M 91 ὥστε εἶναι ex parte evan. M 38 ἀποφήναιμεν ἂν 

supplevi: ἀποφήν --- (rel. evan.) M 94 ἀμφότερα ex parte evan, M 
0 ἢ 
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φόρως δὲ λέγεται παρὰ τὴν διάφορον σχέσιν: λέγεται τοίνυν ὡς πρὸς μὲν 
τὸν διδάσχοντα διδασχαλία, ὡς πρὸς OE τὸν μανθάνοντα μάϑησις. εἰ οὖν 
ἐδείξαμεν τὸ ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν μὴ μόνον οὐ δυνάμενα εἶναι πρός τι, 

ἀλλὰ χαὶ ἐναντία Ὀταρχηῦτα τοῖς πρός τι, δῆλον ὡς ἕτερόν ἐστι τὸ ποιεῖν 
5 xai τὸ πάσχειν παρὰ τὰ πρός τι xal χατηγορίαι εἰσίν. ἐπειδὴ οὖν ἐδεί- 

ξαυεν ὅτι χατηγορίαι εἰσίν, ai δὲ χατηγορίαι γένη, τὰ δὲ γένη εἰς εἴδη 
διαιρεῖται, φέρε χαὶ τὸ τρίτον τῶν προτεϑέντων ζητήσωμεν, τοῦτ᾽ ἔστι 
τούτων τὰ εἴδη. τὸ τοίνυν ποιεῖν διττόν ἐστι’ τὸ γὰρ ποιεῖν ἢ φυσιχῶς 
ποιεῖ T χαϑ᾽ ὁρμήν. φυσιχῶς μέν, ὡς τὸ πῦρ λέγομεν χαίειν, χαϑ' δρμὴν 

10 δέ, ὥς φαμεν τὰ ζῷα κινεῖσϑαι. εἰ δὲ xa ὁρμὴν δρᾷ, T, εἰς ἑαυτὸ ποιεῖ, 
ὡς ὃ χοσμῶν ξαυτόν, T, εἰς ἕτερον, ὡς ὁ διδάσχων. πάλιν τὸ πάσχειν 

τ a 

^ , ^ , * ^ , e b ΄ διττόν: T, τελειωτιχόν, ὡς τὸ διδάσχεσθϑαι, T, φϑαρτικόν, ὡς τὸ καίεσϑαι. 

" Exeibi οὖν χαὶ αἵ ἕτεραι χατηγορίαι γένη εἰσὶ γενιχώτατα, φέρε xai 

περὶ τούτων ζητήσωμεν ποσαχῶς λέγονται. τὸ τοίνυν ποῦ | ἐξαχῶς 122v 
TO 

15 λέγεται xaxà τὰς ἕξ ἀντιπεριστάσεις" i ἄνω T, χάτω T, πρόσω ἢ ὀπίσω 

ἢ δεξιὰ T, ἀριστερά. τὸ δὲ ποτὲ τριχῶς χατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους" χατὰ 
τὸν ἐνεστῶτα, χατὰ τὸν μέλλοντα xai χατὰ τὸν παρεληλυϑότα. πάλιν τὸ 

χεῖσϑαι τριχῶς: ἣ γὰρ ὅλα τὰ μόρια ὕπτια εἰσι xal χαλεῖται ἀνάχλισις, 

ἢ ὅλα ὄρϑια xol χαλεῖται στάσις, T, τὰ υὲν ὄρϑια τὰ δὲ ὕπτια χαὶ καλεῖται 

20 χαϑέδρα. πάλιν τὸ ἔχειν διχῶς T, γὰρ ὅλον περὶ ὅλον, ὡς ὅλον τὸ φᾶρος 

ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, T, ὅλον περὶ μέρος, ὡς ὃ δαχτύλιος ἐν τῷ δαχτύλῳ. 
6 μὲν οὖν φιλόσοφος ᾿Αριστοτέλης ταῦτα παρέλειψε ζητητιχοὺς fius ἀπο- 
τελέσαι βουλόμενος. χαὶ χαϑόλου ἔνϑα παραλιμπάνει, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 

παραλιμπάνει, ἵνα wf, χαϑὼς xal ἀνωτέρω εἴρηται, ὡς ἑἕτεροχινήτοις ἡμῖν 
΄ 

^ AA T7" n — Ld ^ c 7 ec χρήσηται. τοῦτο πέρας τῆς ϑεωρίας. τῷ CQ 

(θεωρία λα΄.) 

Ρ.- 1101 ᾿Βπιδέχεται δὲ xal τὸ ποιεῖν xal τὸ πάσχειν ἐναντιότητα. 

φιλόσοφος διὰ τοῦ xa συνδέσμου τὸ ἴδιον διέβαλεν" e 

ὃ 
jp xat σ μεγίστη ἐστὶ διαβολὴ τοῦ ἰδίου: τοῦτο 1ὰρ σημαίνει 

80 ὅτι οὐ μόνῳ TRA ἀλλὰ χαὶ ἄλλοις τισὶν (ὑπάρχει). 

ἐξ ' X κε - s , - e L] 1 9 ΄ 
. ' - [] c - . p. 11515 πὲρ μὲν οὖν τῶν προτεϑέντων γενῶν ἱχανὰ τὰ εἰρημένα 

'Ex τούτου τοῦ ῥηϑέντος ἠπατήϑη ὁ ᾿Αλέξανδρος χαί φησιν ὅτι περὶ 
νοημάτων τὸ σύνταγμα τοῦτο διαλαμβάνει, ix τοῦ εἰπεῖν τὸν φιλόσοφον | 

ὑπὲρ οὖν τῶν προτεϑέντων γενῶν, περὶ δὲ τῶν γενῶν δηλονότι οὐ 123r 

35 τῶν πρὸ τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τῶν ἐννοηματικῶν. ἐχ τοῦ οὖν ἐννοηματιχοῦ 

2 πρὸς δὲ] δὲ πρὸς corr. M? 14 περὶ evan. M 18 ἢ] καὶ M 28 καϑόλου scripsi: 
*949—(rel. evan.) M 24 εἴρηται] p. 129,38 28. 29 τὸ (ante ἴδ.) et τοῦ (ante ἰδ.) 

evan. M 90 ὑπάρχει addidi 82 ᾿Αλέξ.] cf. p. 19,29 24 ob scripsi: «ai M 
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ἀπατηϑεὶς διεβεβαιοῦτο ὅτι περὶ νοημάτων μόνων ἐνταῦϑα ὁ ᾿Δριστοτέλης 
βούλεται διαλεχϑῆναι. 

Περὶ τῶν ἀντικειμένων. 

p.11»16 Περὶ δὲ τῶν ἀντιχειμένων, ποσαχῶς εἴωϑεν ἀντιχεῖσϑαι, 

ῥητέον" λέγεται γὰρ ἕτερον ἑτέρῳ ἀντιχεῖσϑαι τετραχῶς" ἢ ὡς 
ε ε ΄ 

τὰ πρός τι, ἣ ὡς τὰ ἐναντία, ἣ ὡς ἕξις xal στέρησις, ἣ ὡς κατά- 
φασις xai ἀπόφασις. 

£r ^ ' 

Πληρώσας ὁ ᾿Αριστοτέλης τὸ δεύτερον τμῆμα τῶν Κατη γοριῶν, ἐπὶ τὸ 
τρίτον βεταβέβηχεν, ἐν ᾧ διαλέγεται περὶ τῶν ἀντιχΞιμένων. χαὶ ἀξιόν 

ἐστιν περὶ τῆς παρούσης ϑεωρίας τέτταρα ταῦτα ζητῆσαι" πρῶτον μὲν πόσαι i n i edi i h 

γεγόνασι δόξαι περὶ τούτου τοῦ τμήματος, δεύτερον δὲ pague λέγεται τὰ 

"6 o TO g. ἀντιχείμενα, τρίτον τίς fj τάξις τούτων, τ ποία τούτων f, διαφῳ 

φαμὲν τοίνυν ὅτι τρεῖς δόξαι γεγόνασι περὶ τῶν ἀντιχειμένων, τοῦτ᾽ ἔστι 
D 

3-55 X 
τοῦ παρόντος τυήματος" οἱ μὲν γὰρ νόϑον εἶναι αὐτὸ ἔλεγον, οἵ 

μὲν ἐμέμφοντο δὲ τὴν τάξιν, οἱ δὲ πρὸς τὰς ἀμφοτέρας δόξας 
^ e x«l oí μὲν λέγοντες αὐτὸ νόϑον τούτοις ἐχέχρηντο τοῖς λόγοις" ὅτι ἐνταῦϑα 

μὲν τὴν αὐτὴν λέγει τὴν χίνησιν εἶναι χαὶ τὴν μεταβολήν, ἀλλαχοῦ δὲ 
ἤγουν ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσιχῆς ἐπὶ πλέον φαίνεται ἀποφηνάμενος εἶναι 

i Π i I γτὸ à r i D 

τὴν μεταβολὴν τῆς χινήσεως" ἐχεῖ γάρ φησι τὴν γένεσιν xai τὴν φϑορὰν 
H * - » , ΄ E , , B zo μεταβολὴν μὲν εἶναι, οὐ μέντοι qe | χίνησιν. πρὸς τούτους τοίνυν φαμὲν 123* 

ὅτι οὐχ ἱχανὸν ὑπῆρχεν νοϑεῦσαι τὸ τμῆμα" xal γὰρ φαίνεται χαὶ ἀλλαχοῦ 
τοιοῦτόν τι ποιήσας, λέγω δὴ ἐν τῷ λόγῳ τῶν περὶ τῶν πρός τι τὸ ἐπι- 

πιστήμης, ὥσπερ οὖν χαὶ τὸ αἰσϑητὸν τῆς αἰσϑήσεως πρότερα τ E στητὸν τῆς 
εἶναι φάσχων, ἀλλαχοῦ OE μὴ τοῦτο συγχωρῶν ἀλλ᾽ ἅμα τῇ φύσει po 

ταῦτα εἶναι. χαὶ ὅμως οὐ παρὰ τοῦτο ἀξιοῦμεν νοϑεύειν τὸ πρῶτον io a, 

ἀλλὰ xui συμφωνοῦντα ἑαυτῷ ἀπεδείξαμεν τὸν ᾿Αριστοτέλην xal τὴν αἰτίαν 

τῆς δοκούσης διαφωνίας εἰρήχαμεν. οὕτω χἀνταῦϑά φαμεν ὡς οὐχ ἔστι 
τὸ παρὸν τμῆμα νόϑον τοῦ φιλοσόφου, ἀλλ᾿ ἐν ἀμφότεραις ταῖς πραγμα- 

τείαις ὡς οἰχεῖον σχοπὸν ἀποδίδωσιν ἑχάστῳ" ἐν uiv γὰρ ταύτῃ ἅτε Om, 

πρὸς τὴν τῶν πολλῶν αἴσϑησιν ἀποβλέπων xat εἰσαγωγιχὸν δὲ σύγγραμμα 

ποιησάμενος τὴν χίνησιν τῇ μεταβολῇ τὴν αὐτὴν εἶπεν, ἐν δὲ τῇ Φυσιχῇ 

ἅτε δὴ οὐ πρὸς τὴν τῶν πολλῶν αἴσϑησιν ἀποβλέπων ἀλλὰ χαὶ ἀχριβολο- 
Ἰούμενος περὶ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων χαὶ ἔτι μέντοι te ὡς πρὸς τελείους 
τὸν λόγον ποιούμενος ἐπὶ πλέον φησὶν εἶναι τὴν μεταβολὴν τῆς χινήσεως. 

35 xal ταῦτα μὲν ἱχανὰ πρὸς τοὺς λέγοντας νόϑον εἶναι τὸ τμῆμα τὸ 
, 

προχείμενον. 

9 λέγεται] λέγω M 6 στέρ. καὶ ἕξις coll. Arist. 17 τὴν αὐτὴν scripsi: 

ταύτην M (cf. v. 91) 18 ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσιχῆς] p. 224*8 sq. 2] an 

(τοῦτον) ? 24 ἀλλαχοῦ] cf. Anal. post. Α 24 p. 8639 26 ἀπεδείξαμεν] cf. 

p. 109 12 33 πρὸς τελ.} προτελ. M 
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€ NN , , J 3 9 , , M - ΄ —- 

Ot δὲ λέγοντες νόϑον μὴ εἶναι αὐτό, pusuoousvor δὲ τῇ τάξει τοῦ 
τρήματος, τοιοῦτον λόγον προεχειρίσαντο" ἔλεγον τοίνυν ὅτι ΠΙρὸ τῶν 
τόπων δεῖ ἐπιγράφεσϑαι τοῦτο, ἐπειδὴ συμβάλλεται πρὸς τὴν διαλεχτιχὴν | 

πραγματείαν, εἴ γε διαλεχτιχῆς ἔστιν ἔργον τὸ αὐτὸ ἀνασχευάζειν xai 124: 

χατασχευάζειν: τοῦτο δὲ ἐν τοῖς Τόποις ππβαδιδωριν: τὰ δὲ αἀντιχείμενα 
πρὸς τοῦτο συμβάλλεται" εἰχότως ἂν ἐπεγέγραπτο (τὸν προχείμενον τμῆμα 
Πρὸ τῶν τόπων. ὡς εἰς τὴν τούτου ϑεωρίαν συμβαλλόμενον. ἡμεῖς δέ 

φαμεν ὅτι μᾶλλον προσεχέστερον ὃ φιλόσοφος εἶναι τοῦτο τὸ τμῆμα ταῖς 
Κατηγορίαις διέχρινεν διὰ τέτταρας αἰτίας" πρῶτον μὲν ὅτι ἐν τῷ περὶ τῆς 

10 οὐσίας λόγῳ τῶν ἐναντίων ἐποιησάμεϑα μνήμην. δεύτερον δὲ ὅτι οὐδὲ ἐν 

e» 

μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ἀλλὰ χαὶ ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις ἐμεμνήμεϑα τούτων, 

φημὶ δὴ τῶν ἐναντίων, εἴ γε ἐδείξαμεν ὅτι τῶν χατηγοριῶν at μὲν ἔχουσιν 
ἐναντία, αἱ δὲ οὐχ ἔχουσιν μὲν ἐπιδέχονται δέ, αἱ δὲ xoi ἔχουσι xai 
ἐπιδέχονται. τρίτον διότ' ἐν τῷ περὶ τοῦ μιχροῦ xal μεγάλου λόγῳ ἐλέ- 

15 Ἴομεν ταῦτα μὴ εἶναι ἐναντία ἀλλὰ πρός τι. ἀναγχαῖον οὖν ὑπῆρχεν τὴν τῶν 

πρός τι διαφορὰν μαϑεῖν. πῶς δὲ ἦν τοῦτο μαϑεῖν, μὴ μαϑόντας xal τὴν 
, 3 , ἘΣ *, , * Ὁ *, , €- ^ e χοινωνίαν. εἰχότως οὖν εὐθέως περὶ τῶν ἀντιχειμένων δίεχαβεν, ἅτε 

δὴ δειχνυμένης ἐν αὐτοῖς Us τε χοινωνίας xal τῆς διαφορᾶς τῶν πρός τι 
πρὸς τὰ ἐναντία. τεταρτη αἰτία" ἰστέον ὅτι πρόχειται αὐτῷ ἐν τῷ παρόντι 

΄ gx Er τ, Ἂς 2 πὰς Qiu zx E ΄ SAI uir dae , 20 τμήματι ζητῆσαι τὰ σποράδην ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις αὐτῷ εἰρημένα. 
ἐμνήσϑη γοῦν xai αὐτοῦ τοῦ ἀντιχειμένου x«i τῶν εἰδῶν xal τῶν ὑπο- 

γραφῶν τοῦ μὲν γὰρ πρός τι ἐμνήσϑη χαὶ ἐν αὐτῇ | τῇ χατηγορίᾳ χαὶ 124v 

y e otc περὶ τοῦ μιχροῦ xal τοῦ μεγάλου Mots, τῶν ὃὲ ἐναντίων ἐμνήσθη 

Q^» pm» y ΝΣ ὡς εἶπον, χατηγορίαις, τῆς ὃὲ ἕξεως 5pviiaun ἐν τῇ ποιότητι" 

ἀναγχαῖον οὖν διδάξαι περὶ τῆς στερήσεως τῆς ἀντιχειμένης τῇ ἕξει’ τῶν τῷ [21] 

γὰρ ἀντιχειμένων μία ἐστὶν ἐπιστήμη. χαταφάσεως δὲ χαὶ ἀποφάσεως 

ἐμνήσϑη ἐν τῷ τέλει τοῦ πρώτου τμήματος, ἔνϑα ἔλεγεν τὰς ἁπλᾶς φωνὰς 

μηδὲ χατάφασιν μηδὲ ἀπόφασιν εἰ uatyetv. εἰχότως οὖν ἐπειδὴ ἐπιστάμεϑα 
ταῦτα. ἀχριβὴ μὴ ἔχοντες αὐτῶν τὴν γνῶσιν, ἐπειδὴ μηδὲ ἐν γνώσει ἐσμὲν ἮΝ 

30 τῆς τε χοινωνίας xai τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, Sp προτυῦξταί εἰπεῖν ἐν 

d παρόντι τμήματι περὶ τῶν E αὐτῷ εἰρημένων ἀλλαχοῦ. xai 

πὶ τούτοις πᾶσι σὐμπλτρούσθω ἡμῖν τὸ πρῶτον χεφάλαιον. 

Δεύτερον ἣν τῶν ζητουμένων ποσαχῶς λέγεται τὰ ἀντικείμενα ἀντι- 

χεῖσϑαι. φαμὲν τοίνυν ὅτι τετραχῶς" τὰ γὰρ ἀντιχείμενα ἀντίχειται ἣ ὡς 
M 

35 τὰ πρός τι T| ὡς τὰ ἐναντία ἣ ὡς ἕξις xal στέρησις ἢ ὡς χατάφασις xai 
ἀπόφασις. ὡς πρός τι μέν, ὡς τὸ διπλάσιον ἡμίσεός ἐστι διπλάσιον, ὡς 

τὰ ἐναντία δέ, ὡς τὸ λευχὸν τῷ μέλανι, ὡς 0à ἕξις χαὶ στέρησις, ὡς ὄψις 
τυφλότητι, ὡς 0E χατάφασις χαὶ ἀπόφασις, ὡς ἄνϑρωπος βαδίζει — dv- 

2 προεχειρήσ. M 6 τὸ inserui 9. 10 ἐν τῷ περὶ τῆς οὐσίας λόγῳ] p. 12,31 

11 τούτων scripsi: τοῦτο M 14. 15 ἐλέγομεν] p. 99,71 11 διέλαβεν seripsi: 

διελάβωμεν (sic) M 19 αὐτῷ] αὐτῶν M 28 ἐν τοῖς ... λόγοις] cf. v. 14 

24 εἶπον] v. 11 ἐμνήσϑη] p. 8527 21 ἐμνήσϑην M ἔλεγεν] p. 225 
29 ἔχοντες scripsi: ἔχοντα M 90. 31 συλλήβδειν et σποράδειν M (constanter) 

90 προστίϑεται M 92 συμπληρούϑη (ἢ) M 94 τετραχῶς ὅτι coll. M! 
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Δ 

πρθιῖος οὐ βαδίζει. ὅτι δὲ οτος τὰ ἀντιχείμενα ἀντίχειται xal οὔτε 

195 

χατὰ πλείονα ipli» | οὔτε κατὰ μείονα, μάϑοις ἐντεῦϑεν διά τινων 125: 
, , b/4 b] , 2, ^ , διαιρέσεων δύο, ὧν 7, πρώτη τοιαύτην ἔχει τὴν ἀγωγήν: τὰ ὄντα T, σώζει 

ἄλληλα T, ἀναιρεῖ, ἣ οὐδὲ σώζει οὐδὲ ἀναιρεῖ. χαὶ εἰ μὲν δι δέτορον; ποιεῖ 
τὰ ἕτερα. εἰ ὃὲ σώζει ἄλληλα, ποιεῖ τὰ πρός τι. εἰ δὲ οὐ σώζει, ἣ μετα- 

βάλλει εἰς ἄλληλα 7, οὐ μεταβάλλει. εἰ μὲν οὖν En μεταβάλλῃ, ποιεῖ τὴν 

χατάφασιν xoi τὴν ἀπόφασιν. εἰ δὲ μεταβάλλει, 7, ὅλα χαϑόλου μεταβάλλει 
b - ' ? , ^ 7] , c ' ΄ , jJ Χ a c 

xai ποιεῖ τὰ ἐναντία, T, οὐ χαϑόλου ἑαυτὰ μεταβάλλει, ἀλλὰ τὸ μὲν ἕτερον 
, ι ' x * ΄ M - σε N ΄ € 

μεταβάλλει τὸ δὲ ἕτερον οὐ μεταβάλλει, xai ποιεῖ ἕξιν xal στέρησιν" ἣ 

γὰρ ἕξις μεταβάλλει μὲν εἰς στέρησιν, T, δὲ στέρησις οὐ μεταβάλλει εἰς 
ἕξιν. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλῃ διαιρέσει ὑποβαλεῖν τὸν λόγον, λέγοντες οὕτως" 
τὰ ἀντιχείμενα T, λόγοι εἰσὶν 7, πράγματα. χαὶ εἰ μὲν λόγοι, ποιοῦσιν τὴν 

χατάφασιν xai τὴν ἀπόφασιν. εἰ δὲ πράγματα, ἣ σώζουσιν ἄλληλα 7| οὐ 

σώζουσιν. εἰ μὲν οὖν σώζουσιν, ποιοῦσι τὰ πρός τι. εἰ δὲ οὐ σώζουσιν, 

ἢ μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα ἣ οὐ μεταβάλλουσιν. εἰ μὲν οὖν μεταβάλλουσιν, 
ποιοῦσι τὰ ἐναντία, εἰ O& οὐ μεταβάλλουσιν, ποιοῦσιν ἕξιν xal στέρησιν, 
δηλονότι τοῦ ἑτέρου μεταβάλλοντος εἰς τὸ ἕτερον, ἤγουν τῆς ἕξεως, τοῦ δὲ 9 T i , 

ἑτέρου μὴ μεταβάλλοντος εἰς τὸ ἕτερον, olov τῆς στερήσεως, ὡς ἔχει ἐπὶ 
ὄψεως xai τυφλότητος ὄψις μὲν γὰρ μεταβάλλει εἰς τυφλότητα, τυφλότης φὺχ φλοτὴτ ς μὲν γάρ uet εις ? f| y φλοτὴς 

δὲ οὐδέποτε μεταβάλλει εἰς ὄψιν. 

Τρίτον ἣν τῶν ζητουμένων τίς ἢ τάξις τούτων τῶν ἀντιϑέσεων. φαμὲν 

τοίνυν | ὅτι τὰ πρός τι τῶν λοιπῶν τριῶν ἀντιϑέσεων εἰχότως προτέταχται, 12 

ἐπειδὴ ἅμα τῇ φύσει ἐστὶ χαὶ σωστιχὰ ἀλλήλων τυγχάνουσιν. οὐδεμία δὲ 

τῶν λοιπῶν τριῶν ἀντιϑέσεων τοῦτο χεχλήρωται. μετὰ δὲ τὰ πρός τι τὰ 
, , , NP - b » Pb [r4 Ld EJ , 

ἐναντία τέταχται, διότι ταῦτα μετ᾽ ἀλληλά ἐστιν, ὥς φησιν ὃ ϑεῖος [Πλάτων 

μετὰ γὰρ τὸ λευχὸν τὸ μέλαν xal μετὰ τὴν ἀπουσίαν τοῦ μέλανος ἣ τοῦ 
λευχοῦ παρουσία προσγίνεται. συγχεχλήρωται δὲ τῷ τοιούτῳ τὰ ὡς ἕξις 

M χαὶ στέρησις ἀντιχείμενα. χαὶ ἄλλως" τὰ ἐναντία χιρνᾶται πρὸς τὸ ἀπο- 

τελέσαι ἕτερόν τι. τος τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν πρὸς γέννησιν φαιοῦ, 7 

ὃξ ἕξις xal στέρησις οὐδέποτε χιρνᾶται μετ ἀλλήλων πρὸς ἑτέρου τινὸς 

Ἱέννησιν. ἢ δὲ χατάφασις xal ἀπόφασις τελευταίαν ἔλαχεν τάξιν ὡς χαϑόλου" 

αὕτη γὰρ διὰ πάντων τῶν ὄντων χαὶ μὴ ὄντων διήχει, ὥσπερ τῶν ἄλλων 

χολοφὼν τυγχάνουσα, χαὶ διὰ τοῦτο τοιαύτην τάξιν ἀπείληφεν. ἔστι δὲ 

χαὶ ἑτέρως εἰπεῖν τούτων τὴν τάξιν’ τὰ πρός τι προηγεῖται, ἐπειδὴ μὴ 
μάχεται: τὰ ὃὲ μὴ μαχόμενα τῶν μαχομένων deiecta x«i τὰ ἧττον 
μαχόμενα τῶν μᾶλλον μαχομένων. ἧττον δὲ μάχεται τὰ ἐναντία, ἐπειδὴ μνήτε 
ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων ἐπεχτείνεται ἢ μάχη αὐτῶν, ἀλλὰ χαὶ χιρνᾶται 

εἰς ἄλληλα πρὸς γέννησιν ἑτέρου τινός. μᾶλλον δὲ μάχεται ἕξις xoi 

στέρησις. xai διὰ τοῦτο τελευταία, ὡς ἐναντίαν ὁδὸν ὁδεύουσα | τοῖς 126: 

ἐναντίοις ὡς μᾶλλον μαχομένη χαὶ μὴ χιρνωμένη πρὸς γέννησιν ἑτέρου. 
^ ' ^, ' , - , 2 ᾿ τῆς 0E χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως προηγοῦνται τὰ εἰρημένα, ἐπειδὴ ἧττον 

ἣν 

8 7] εἰ M 11 an λέγοντας ὃ 28 ἐστὶ superser. M! οὐδὲν M 25 Πλάτων] 

ef. Phaedon. p. 70 D. E 29, 33 γένεσιν M. (cf. v. 21) 40 γέννεσιν M 
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μάχονται ταῦτα ἐχείνης, εἴ γε 1, χατάφασις xal ἣ ἀπόφασις ἐπὶ πάντων 
τῶν ὄντων χαὶ μὴ ὄντων ἐπεχτείνει τὴν μάχην. 

Τέταρτον ἣν τῶν ζητουμένων (ἢ) τούτων διαφορά. χαί φαμεν ὅτι 
διαφέρουσιν ἀλλήλων. πρῶτον μὲν οὖν τὰ πρός τι διαφέρουσι τῶν τριῶν, 

5 ὅτι ταῦτα ἅπερ ἐστὶν πρὸς τὸ ἀντιχείμενον λέγεται, οἷον τὸ διπλάσιον πρὸς 
τὸ 2 οὐχ ἄλλο τι λέγεται ἀλλὰ αὐτὸ ὅπερ ἐστί, τοῦτ᾽ ἔστι διπλάσιον. 
τὰ OE ἐναντία αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν οὐ λέγεται εἶναι ἑτέρου" οὐδὲ γὰρ τὸ λευχὸν 
μέλανος λέγεται εἶναι λευχὸν 2x ἐναντίον. ὁμοίως Oi οὐδὲ ἐπὶ τῆς ἕξεως 

χαὶ τῆς στερήσεως αὐτὸ ὅπερ ἐ στὶν ἑτέρου λέγεται εἶναι" οὐδὲ γὰρ 5 ὄψις 
10 τυφλότητος λέγεται εἶναι ὄψις. χαὶ μή τις ἡμᾶς ἀπατήσῃ λέγων ὅτι ἣ 

τυφλότης λέγεται ὄψεως εἶναι τυφλότης, ἐπειδὴ εἰ συμβήσεται που 

εὑρεϑήτεται ἢ ὄψις τυφλότητος ὄψις, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον" χατὰ Yóp τοὺς 

φυσιχοὺς λόγους ἀδύνατόν ἐστιν ἀπὸ στερήσεως ἕξιν εἶναι. ὅτι δὲ οὐ λέγεται 

οὕτως, δείξομεν ἐντεῦϑεν: τῶν πρός τι δύο τινὰ ἐχόντων, ὑπογραφὴν λέγω 
15 xal ἴδιον, ὑπογραφὴν μὲν τὴν λέγουσαν αὐτὰ ἅπερ ἐστὶ τὰ πρός, τι ἑτέρων 

λέγεσϑαι, ἴδιον OR τὸ πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι, εἴ που συμβῇ ἡμᾶς 

τὴν ὄψιν χαὶ τὴν τυφλότητα λέγειν ἀντιστρέφειν, ϑάτερον πάντως τῶν δύο, 

τῆς ὑπογραφῆς φημι x«i τοῦ ἰδίου, χακωϑήσεται. | χαὶ ἵνα παραστήσωμεν 126v 
^ 

b λεγόμενον, ὑποϑώμεϑα τὴν τυφλότητα ὄψεως εἶναι τυφλότητα. ἀλλ᾽ 

πεὶ μὴ ἀντιστρέφει (οὐ γὰρ λέγεται ἥ ὄψις τυφλότητος ὄψις), χαχωϑή- 
σεται ἐξ ἀνάγχης c^ 

YS hd ΄ WS d b! 5 Ψ' , 

ἰδιον τῶν πρός τι τὸ λέγον πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι 
$ E ^ za A e € , ν P e y 2n , 

αὐτά. x«t πάλιν st ποῦ ὑποϑώμεϑα τὴν μέν, ὡς εἴρηται, ὄψιν τυφλότητος 

ὄψιν 2 E οὐ λέγομεν τὴν τυφλότητα ὄψεως εἶναι τυφλότητα, 

t ἐντεῦϑεν φροῦδος T, ὑποηραφή᾽ οὐδὲ γὰρ 
δὲ x ὺ σ “» ΄ 

25 VR αὖτ d ἐστὶν f BM λέγεσϑαι ὄψεως εἶναι τυφλότης, ἀλλὰ 

νεως. ὁμοίως ὃὲ xal ἐπὶ χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεώς φαμεν 

ὅτι ταυτὶ χαὶ c. τῶν πρός tt διαφέρουσιν. χαὶ 
30 && 

c1 Q« 
TO m] 

a v Os ἘΠῚ 

B 
S 

μὲν ᾿Αριστοτέλης 
τερα προστίϑεμεν᾽ 

ey ^ , ' τι , ^ e € , [e 5 - 

ὅτι διενήνοχε τὰ ἐναντία τῆς ἕξεως xat τῆς στερήσεως, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν 

΄ 

i) 
[ed 
z 
- ταῦτας ποιεῖται τὰς διαχρίσεις τούτων. ἡμεῖς δὲ xai 

* , ^ fF Ἁ , , * »^ 

30 ἐναντίων δύο εἰσὶ τὰ πράγματα τούτων (ἔστιν γάρ, εἰ τύχοι, λευχὸν xal 
μέλαν), ἐπὶ δὲ τῆς ἕξεως xol τῆς στερήσεως οὐχ ἔτι δύο εἰσίν, ἀλλ᾿ ἕν xal 

, € ^ y - b] Ld , 

υόνον" T, γὰρ ὄψις παροῦσα χαὶ ἀποῦσα τὴν ἕξιν χαὶ ED στέρησιν ἐργά- 

εται. ὥσπερ ἡμέρα xoi νὺξ οὔχ εἰσι διάφοροι φύσεις ὑπὸ διαφόρων αἰτιῶν 
γινόμεναι, ἀλλ᾽ ἕν ἐστιν πρᾶγμα αἴτιον τῆς ἀμφοτέρων ὑπάρξεως ἢ τοῦ 

35 ἡλίου παρουσία χαὶ ἀπουσία" οὕτως xui τὸ αὐτὸ νόει μοι ἐπὶ τῶν mpo- 
, Ld ^ , , M , bd 

χειμένων ἡμῖν εἰς ἐξέτασιν. τοῦτο πέρας τῆς παρούσης ϑεωρίας. 

3 ἡ inserui 1. 8. 9 οὐδὲ] οὔτε M (ter) 17 ϑάτερον scripsi: ϑατέρου M 

20 ἀντιστρέφει M': ἀντιστρέφη M? 22 χαὶ πάλιν iter. M ὑποϑόμεϑα M 

22. 29 τυφλότητα ὄψεως M 90 εἰ τύχοι ex parte evan. M 
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(θεωρία λβ΄. 

p.11»16 Περὶ δὲ τῶν ἀντιχειμένων ποσαχῶς εἴωϑεν ἀντιτίϑεσθαι 

ῥητέον. 

Οὐ μόνον | ἐχ τῶν εἰρημένων δυνατὸν ἐλέγχειν τοὺς νόϑον βουλο- I27: 
, $ μένους εἶναι τοῦτο τὸ τμῆμα, ἀλλὰ xai ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ φιλοσόφο 

φωνῆς" ὁ γὰρ δέ σύνδεσμος δείχνυσιν ἡμῖν ὡς ἤρτηται (xoic) προτέροις à 
περὶ τῶν ἀντιχειμένων λόγος" οὗτος γὰρ ἀεὶ σύνδεσμός ἐστιν ἐν πᾶσι 

λεγόμενος. 

.11*93 Ὡς δὲ χατάφασις xal ἀπόφασις, οἷον χάϑηται — οὐ Ρ 1 i 

10 x40 nat. 

Δητητέον ἐνταῦϑα πῶς κατάφασιν xal ἀπόφασιν ἐχάλεσεν τὰ χάϑηται 
xai οὐ χάϑηται, καίτοι γε ἁπλαῖ φωναί εἴσιν αὖται, αὐτὸς δέ ἐστιν 6 λέγων 
ὅτι αὐταὶ χαϑ' ἑαυτὰς οὐδέποτε οὔτε χατάφασιν οὔτε ἀπόφασιν σημαίνουσιν, 
ἐπειδὴ μήτε ἀλήϑειαν μήτε ψεῦδος: πῶς ἐνταῦϑα ὥσπερ ἐπιλελησμένος 

15 τοῦ ἰδίου λόγου ταῦτά φησιν; πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι τῆς χαταφάσεως xal 

τῆς ἀποφάσεως δύο τινὰ ἔχουσης, ὑποχείμενον xal χατηγορούμενον, τὸ μὲν 
ὑποχείμενον χοινόν ἐστι τούτων, τὸ δὲ χατη ΠΟ ΟΌ ΜΈΝΟΝ διάφορον: ὃ γὰρ 

Σωχράτης ὑπόχειται ἐν ἀμφοτέροις, τὸ δὲ χάϑηται T, οὐ xta οὐχ ἔστι 

χοινόν, ἀλλὰ τὸ μέν ἐστιν τῆς χαταφάσεως τὸ δὲ τ τῆς ἀποφάσεως ἴδιον. 
(c Y , PAY , bi Y δ € 

20 ὡς οὖν σύντομος ὁ ᾿Αριστοτέλης τὸ μὲν χοινὸν ὑποχείμενον παραλέλοιπεν 
ἮΤΑΝ X ΄ ΄ CY. nya 

τὸ OE διάφορον χατηγορούμενον ἐνέϑηχεν. 

p.11»32 "Oca μὲν οὖν ὡς τὰ πρός τι ἀντίχειται, αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν 

τῶν ἀντιχειμένων λέγεται, 7j, ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς αὐτα. 

"T! [4 - ΄ Be 3f; 5 ^N * , , 

H ὁπωσοῦν προσέθηκεν, ὃ φιλόσοφος, ἐπειδὴ οὐ μόνον πτώσεως 

L 
25 δέεται τὰ aue tt οὐδὲ ἀριϑμοῦ ἀλλὰ x«i προϑέσεως, ὥσπερ λέγομεν ὃ 

ἄρχων ἀρχομένου ἄρχων. | 

Ρ. 110υὃ8 Ὅσα δὲ τῶν ἐναντίων τοιαῦτά ἐστιν, ὥστε ἐν οἷς πέφυχε 191v 

Υγίγνεσϑαι ἢ ὧν χατηγορεῖται ἀναγχαῖον uen αὐτῶν ὑπάρχειν. i i i ( 

2 M ^ ^A - 5» , , e , ΗΝ » 

Εἰνταῦϑα διαίρεσιν τῶν ἐναντίων παραδίδωσιν ὁ φιλόσοφος σποράδην. 
30 ἣν ἡμεῖς συλλέξαντες εἴπωμεν οὕτως" τὰ ἐναντία T, ἄμεσα ἐστιν T, ἔμμεσα᾽ 

ἄμεσα μὲν ὡς τὸ ἄοτιον χαὶ τὸ περύττον; ἔμμεσα δὲ ὄντα ἣ πολύμεσά 
' 

ἐστιν T, μονόμεσα' πολύμεσα μὲν ὡς τὸ λευχὸν xal τὸ uéÀav* μέσον γάρ 

2 ἀντιτίϑ.1 ἀντιχεῖσϑαι Arist. (ef. p. 133,4) ὃ τμήμα] πρᾶγμα M (ef. p. 133,8) 

6 ἤρτηται ex εἴρηται corr. M? τοῖς inserui 12 αὐτὸς δέ ἐστιν ὁ λέγων] p. 225 

2 μὲν om. Arist. ἀντίχ. ὡς τὰ πρός τι coll. Arist. 29 τῶν ἀντιχ.} ἑτέρων Arist. 

7, ὁπωσδήποτε πρὸς ἄλληλα Arist. 28 ἀὐτῶν ϑάτ. coll. Arist. 
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ἐστι τούτων τό τε φαιὸν χαὶ τὸ ὠχρὸν xal τὸ πυρρὸν xai τὸ ξανϑὸν xoi 
ὅσα τοιαῦτα. μονόμεσα δὲ ὄντα, T, δι᾿ ὀνόματος δηλοῦται τούτων τὸ μέσον 
3 ἀχατονόμαστόν ἐστι. χαὶ OU ὀνόματος μὲν δηλοῦται τὸ μέσον ϑερμοῦ 
χαὶ ψυχροῦ. οἷον τὸ χλιαρόν, ἀχατονόμαστον δὲ ὡς τὸ μεταξὺ φαύλου χαὶ 

5 σπουδαίου, ἅτινα τῇ ἀναιρέσει τῶν ἄχρων δηλοῦται" εἰ γὰρ βουληϑείημεν 
δηλῶσαι τὸ μεταξὺ φαύλου xal σπουδαίου, obx dv δυνηϑείημεν δι᾿ ὀνόματος 
τοῦτο δηλῶσαι, ἀλλὰ τῇ ἀποφάσει τῶν ἄχρων τὸ τοιοῦτον δηλοῦμεν χαί 

φαμεν τὸ τοιοῦτον μμήτε φαῦλον εἶναι μήτε σπουδαῖον. 

p.12a41 Ὥστε ἐν οἷς πέφυχε γίγνεσϑαι y) ὧν χατηγορεῖται. 

AJ 

10 Τῶν ἐναντίων τὰ μέν ἐστιν οὐσιώδη τὰ δὲ ἐπεισοδιώδη. τὰ τοίνυν 
οὐσιώδη ἐνταῦϑά φησιν ὁ φιλόσοφος χατηγορεῖσϑαι, τὰ δὲ ἐπεισοδιώδη ἐν 

ὑποχειμένῳ εἶναι. 

p.1244 Οἷον νόσος xat ὑγεία ἐν σώματι ζῴου πέφυχε γίγνεσϑαι. 

᾿Ιστέον ὅτι οἱ ἰατροὶ νόσον xoi ὑγείαν ἔμμεσα νομίζουσιν εἶναι xai 

15 λέγουσι τὸ τούτων μέσον οὐδέτερον, οἱ δὲ φιλόσοφοι ἄμεσα ταῦτα λέγουσιν. 
οὐδέτερος δὲ τούτων | ἁμαρτάνει τῆς ἀληϑείας" οἱ μὲν γὰρ ἰατροὶ πρὸς τὴν 128r 

^ , e ^ , i “» 

αἴσϑησιν χρίνοντες τοῦτο λέγουσιν, ot OE φιλόσοφοι πρὸς τὴν φύσιν ἀφο- 
ρῶντες τοιοῦτον Ad XD φασὶ γὰρ ὅτι τὸ σῶμα ἣ χατὰ φύσιν ἔχει xal 

, 

λέγεται ὑγιαίνειν, 7 -— παρὰ φύσιν xal λέγεται νοσεῖν, xal ἀναγχαῖον ϑάτερον 

90 ὑπάρχειν ἐν τῷ τῷ τοῦ ζῴου σώματι, ἣ νόσον T ὑγείαν. 

ἔρτιον ἀριϑμοῦ χατηγορεῖται, χαὶ p.1246 Καὶ περιττὸν δὲ xai 
ριϑμῷ ὑπάρχειν, 7, περιττὸν ἢ ἄρτιον. ἀναγχαῖον ϑάτερον τῷ αἱ 

O μὲν Π]λάτων οἴεται ἔμμεσα εἶναι, ot δὲ λοιποὶ πάντες ἄμεσα. xat 
οἱ μὲν ἄμεσα ταῦτα νομίζοντες ἄρτιον μὲν ἔλεγον τὸ δυνάμενον εἰς δύο 

95 διαιρεϑῆναι ἴσα τῆς μονάδος ἀτμήτου μενούσης, οἷον τὸ τέτταρα. προσέ- 

ϑηχαν δὲ ᾿τῆς μονάδος ἀτμήτου μενούσης, ἐπειδὴ δυνατὸν καὶ τὸν πέντε 

ἀριϑμὸν εἰς δύο ἴσα διαιρεϑῆναι τῆς μονάδος διαιρουμένης. περιττὸν δὲ 

χαλοῦσιν ἐχεῖνον τὸν ἀριϑμὸν οἱ ἰδιῶται τὸν χαλούμενον ἄζυγον, οἷον τὸν 

πέντε, διαιρούμενον εἰς δύο xal περιττεύοντα τῷ ἕνὶ μέρει, τῇ μονάδι, 
à 

30 ταύτης ἀδιαιρέτου μενούσης. οἱ μὲν λέγοντες οὕτως τὸ ἄρτιον xai τὸ 
M ΓΡ , » ^ * , *, , ^ 

περιττὸν ταύτῃ τῇ δόξῃ χρατυνόμενοι ἔλεγον pis εἶναι μέσον ἀρτίου xat 

περιττοῦ. ὁ δὲ [Πλάτων περιττὸν μὲν ἔλεγεν, ὃν xai οἱ πρῶτοι ἐχάλουν, 

ἄρτιον δὲ οὐ τὸν αὐτόν, ἀλλὰ ἄρτιον ἔλεγεν τὸν δυνάμενον διαιρεϑῆναι xal 

3 ἀχατωνόμ. M 6 τὸ μεταξὺ ---δηλῶσαι iter. M 10 émtoo0. M (constanter) 

13 ὑγείαν M σῴματι ante οἷον coll. (sed numeris superscr. eorr.) M 

15 τοῦτον M 18 φησὶ M 22 ἀναγχαῖόν γε Arist. 23 Πλάτων] cf. 

El. p. 181,10. 194,15 26 πέμπτον M 
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μέχρι μονάδος; οἷον τὸν ξἕξήχοντα τέτταρα" οὗτος γὰρ διαιρεῖται εἰς τριά- 
, ' , € ΩΣ M 5 5 ^ δὶ , , A 5 , 

χοντα δύο x«l εἰς ἐχχαίδεχα xal εἰς ὀχτὼ xai εἰς τέτταρα xal εἰς δύο. | 
΄ ὮΝ "5 ' y * ^ y T X "»,δ΄οόὲὲ}) y B , 9q μέσους δὲ ἀριϑμοὺς ἔλεγεν τοὺς διαιρουμένους μὲν εἰς δύο ἴσα. μὴ μέντοι 128v 
, ^- ^ , - M , » Ἁ , M M , 

μέχρι μονάδος διαιρουμένους, otov τὸν δέχα. ἀλλὰ τούτων τοὺς uzy λέγε: 

ὅ ῥέπειν {πρὸς τὸ ἄρτιον, τοὺς δὲ πρὸς τὸ περιττόν. χαὶ οἱ μὲν αὐτῶν μίαν 
μόνην διαίρεσιν ἐπιδέχονται χαὶ λέγονται ῥέπειν πρὸς τὸ περιττόν, οἱ δὲ 
πολλὰς διαιρέσεις ἐπιδέχονται χαὶ λέγονται ῥέπειν πρὸς τὸ ἄρτιον, οἷον ὃ 

δώδεχα. 

p.12326 Στέρησις δὲ xal ἕξις λέγεται μὲν περὶ ταὐτόν τι, οἷον 
I0 $ ὄψις xal ἣ τυφλότης περὶ ὀφϑαλμόν. 

Ἵνα τὴν παροῦσαν ῥῆσιν νοήσωμεν, βραχέως περὶ τῆς στερήσεως δια- 
λεχϑῶμεν. στέρησις τοίνυν ἐστὶν ἀπουσίᾳ εἴδους, οὐχ ἐν τοῖς μὴ οὖσιν 
εὑρισχομένη ἀλλ᾽ ἐν τοῖς οὖσιν: τὸ γὰρ μὴ ὃν πῶς ἂν λέγοιμεν μὴ εἶναι: 

τυφλὸν δὴ ἄρα τὸ δεχτιχὸν τῆς τυφλότητος εἶναι. ἀλλὰ δεῖ χαὶ πεφυχέναι 
15 τὴν ἕξιν εἰς τὸ δέχεσθαι: αὐτίχα γοῦν τὸν λίϑον εἰ xai ἔστιν οὔ φαμεν 

τυφλόν, διότι φύσιν οὐχ ἔχει τοῦ δέξασϑαι τὴν τυφλότητα. ἀλλὰ μὴν δεῖ 

συνελϑεῖν xal τὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ uoptou: τὸν γὰρ ἄνθρωπον xol ὄντα 
χαὶ πεφυχότα δέχεσϑαι οὐ λέγομεν χατὰ τὴν χεῖρα τυφλόν, διὰ τὴν ἀνεπι- 
τηδειότητα τοῦ μορίου δηλονότι. οὐχ ἀρχεῖ δὲ ταῦτα χαὶ μόνον, ἀλλὰ δεῖ 

20 συνελϑεῖν τούτοις x«l τὸν ypovov* τὸ γὰρ ἀρτιγενὲς σχυλάχιον, χαίτοι ὃν 
χαὶ πεφυχὸς δέξασϑαι χαὶ ἐπιτηδειότητα ἔχον μορίου, οὔ φαμεν τυφλὸν 

διὰ τὸ μήπω εἶναι τὸν χρόνον, χαϑ' ὃν δεῖ τοῦτο ὁρᾶν. ὥστε Ex τῶν 
τεττάρων τούτων ἀναφαίνεται ἡμῖν | 6 ὁρισμὸς τῆς στερήσεως ὃ λέγων 129: 

ὅτι στέρησίς ἐστιν ἀπουσία εἴδους ἐν τῷ πεφυχότι δέχεσϑαι, ἐν ᾧ πέφυχεν 
25 ὑπάρχειν, ὅτε πέφυχεν ἔχειν. xal διὰ τοῦ μὲν εἰπεῖν “ἐν τῷ πεφυχότι᾽ 

ἐσήμανεν δύο τινά, τό τε πεφυχέναι χαὶ τὸ εἶναι: οὐδὲ γὰρ τὸ μὴ ὃν 

πεφυχέναι δύναται λέγεσϑαι. χαὶ τέως ἔχομεν δύο ἴδια τῆς στερήσεως. 

διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν By ᾧ πέφυχεν᾽ ἐσήμανεν. τὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ μορίου, 
διὰ OE τοῦ “ὅτε πέφυχεν᾽ τὸν χρόνον ἐν q ^" -— e [0] es eo^ [9J gu x ταῦτα περὶ τῆς mpo- 

30 χειμένης λέξεως ἱχανά. 

ς ΄ [4 , A ' ΄ *' , 

p.12»12 “ὥς γάρ ποτε ἢ χατάφασις πρὸς τὴν ἀπόφασιν ἀντίχειται, 

οἷον τὸ χάϑηται --- οὐ χάϑηται, xol τὰ ἑξῆς. 

Ζητητέον ἐνταῦϑα διὰ τί τὸ μὲν χάϑηται xal οὐ χάϑηται, ῥῆμα ὑπάρχον 

δριστιχύν, ἐνταῦϑα ἀπόφασιν x«l χατάφασιν ἐχάλεσεν, τὸ OX χαϑῆσϑαι 7, 
5 H ^ " » à. , 33 ΄ , , , 

35 μὴ χαϑῆσϑαι, πράγματα ὄντα, ὑπὸ τὴν χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν ἀνάγεσϑαί 
, e *, , " ^ e , , e - 

φησι. x«t φάμεν ὅτι εἰχότως" τῷ γὰρ ὑποχειμένῳ τὰ πράγματα ἁρμόζει, 

9 πρὸς τὸ ἄρτιον] τῷ ἀρτίῳ M 13 μὴ ante εἶναι superscr. M*? 14 τυφλὸν .--- 

εἶναι post τυφλότητα (10) transponas 15 an εἰς τὸ δέχ. τὴν ἕξιν ἢ 23 pr. ὃ 
evan. M 26 οὐδὲ] οὕτε M 32 ante o5 add. τῷ Arist. 94. 35 χαϑεῖσϑαι M 
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οὐχὶ ot λόγοι: οἷον ἐὰν εἴπω ᾿ Σωχράτης χάϑηται᾽, ἐρωτώμενος δὲ ὑπό 
τινος τί εἴπω, (00) ᾿Σωχράτει ὑπάρχει τὸ χάϑηται᾽ ἀποχρινοῦμαι (τοῦτο 
Ἰὰρ ἄταχτόν ἐστι τὸ λέγειν “ὑπάρχει τῷ Σωχράτει τὸ χάϑηται᾽), ἀλλά φημι 
“τὸ χαϑῆσϑαι᾽. οὕτως ἄρα τῷ ὑποχειμένῳ τὰ πράγματα ἁρμόζει. διχαίως 
οὖν ταῦτα πράγματα ἐχάλεσεν ὁ φιλόσοφος. [4 

p.12526 Ὅτι δὲ οὐδ᾽ ὡς τὰ ἐναντία ἀντίχειται τὰ χατὰ στέρησιν ν 

xai ἕξιν λεγόμενα, &x τῶνδε δῆλον. 

Διαχρίνας τὰ πρός τι ἐχ τῶν λοιπῶν ἀντιϑέσεων | ὁ φιλόσοφος βού- 129ν 
λεται xol τὴν ἕξιν xai τὴν στέρησιν τῶν λοιπῶν τριῶν διαχρῖναι. διαχρίνει 

10 δὲ ταῦτα τρισὶ διαφοραῖς: μιᾷ μὲν τῇ λεγούσῃ ὅτι τἀναντία εἰς ἄλληλα 
μεταβάλλει, ἢ δὲ ἕξις xal στέρησις οὐδέποτε εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, ὡς 
ἀνωτέρω εἴρηται: τὰ ἐναντία ἄρα ἔργα ἐστὶν παρὰ τὴν ἕξιν xal τὴν στέ- 
ρησιν. χαὶ ἔστιν αὕτη πρώτη διαφορά. δευτέρα διαφορά: τὰ ἐναντία ἄμφω 
εἰσὶ χατὰ φύσιν, ἕξις δὲ χαὶ στέρησις οὔχ εἰσιν ἄμφω χατὰ φύσιν. τὰ 

15 ἐναντία ἄρα οὔχ εἰσιν ἕξις xai στέρησις. συλλελόγισται δὲ ἡμῖν χαλῶς 

ἣ μείζων πρότασις" xal γὰρ οὔχ εἰσιν ἄμφω χατὰ φύσιν ἕξις xal στέρησις, 

ἀλλ ἢ μὲν ἕξις χατὰ φύσιν, ἢ δὲ στέρησις οὐ χατὰ φύσιν. τρίτη διαφορά" 
τὰ ἐναντία T, ἄμεσά ἐστιν ἣ ἔμμεσα. χαὶ εἰ μὲν ἄμεσα εἴη, ἀνάγχη τούτων 

τὸ ἕτερον ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν τῷ ὑποχειμένῳ, οἷον 7, τόδε 7, τόδε, ὡς 

90 ἐπὶ ὑγείας xai νόσου. εἰ δὲ ἔμμεσα εἴη. τοιαῦτά ἐστιν ὡς οὐ ἐξ 
ud ὑπάρχειν τῷ ὑποχειμέν p» οἷον τὸ λευχὸν ἢ τὸ μέλαν. χαὶ εἴ τι 

ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, οὐχ ὁπότερον τ, ὡς ἐπὶ τς 
χαὶ νόσου, ἀλλὰ πάντως ἕν τι ὡρισμένον, ὡς τῷ πυρὶ τὸ ϑερμὸν xoi τῷ 

ὕδατι τὸ ψυχρόν. τούτων οὖν πάντων διαφέρει ἕξις χαὶ στέρησις. τῶν 

25 uiv ἀμέσων ἐναντίων διαφέρει, ὅτι οὐχ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ 

τὸ ἕτερον, ὡς ἐπὶ ὑγείας χαὶ νόσου: πολλάχις γὰρ οὐ πέφυχε δέχεσϑαι τὸ 
5-7 ὑποχείμενον xai οὐδέτερον τούτων ἐξ ἀνάγχης εἶναι. παλιν δὲ οὐδὲ τοιαῦτά Ttc 

τε 

δὲ 
ξ ἐστιν, ὡς μηδέποτε E ἀνάγχης ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, | ὅτε πέφυχε 130* 

δέ 

δέχεσϑαι τὸ ὑποχείμενον xul ypovov ἔχει ἐπιτήδειον, ὥστε ἀνάγχη ἕτερον 

80 e. ὑπάρχειν τῷ ὑποχειμένῳ. ἀλλ᾽ οὐδὲ πάλιν εἰ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει 
τῷ ὑποχειμένῳ ἕν τι, ὡρισμένως αὐτῷ ὑπάρχει, ὡς εἴρηται ἐν τῷ πυρὶ 
πὸ ὃς /. δὲν ἐν ἜΝ ΄ t£ YR. "V , - 2 
το epp. πᾶσιν οὖν τούτοις οιάφξερξι f Z&c χαὶ ἢ στερησις τῶν £vyay- 

c - ων. χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, τὰ ἐναντία 7 del ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχει τῷ ὑποχει- 

[u 

35 τερον. ἣ δὲ ἕξις xa 
.- 

μένῳ, ὡς ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἐναντίων, T οὐδέποτε, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται xav οὐδέ- 
ὶ ἢ στέρησις οὔτε ἐξ ἀνάγχης ἀεὶ pud po τῷ ὑπο- 

χειμένῳ, ὅτε δὴ πέφυχε δέχεσθαι διὰ τὸν XOU (τότε Ἰὰρ 2 xat 
οὐδέτερον), οὔτε δὲ πάλιν ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ οὐδέποτε διὰ τὸ πεφυ- 

χέναι δέχεσϑαι. ἐφ᾽ οἷς χαταπαυέσϑω μὲν ἡμῖν ὃ λόγος ὃ περὶ τῆς δια- 

χρίσεως τῶν ἐναντίων πρὸς ἕξιν xal στέρησιν. 

2 οὐ inserui 12 εἴρηται] p. 135,5 21 ei xat coll. M 23 ὁρισμένον M 

pr. τῷ] τὸ M 30 οὐδὲ] οὔτε M 35 οὔτε] οὐδὲ M 
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Διαδεχέσϑω δὲ 6 περὶ τῆς χαταφάσεως xal ἀποφάσεως διαχριτιχὸς 
λόγος πρὸς τὰς λοιπὰ D a] e c 

LU 
gS. τ e - c (QV [91 [07] c φημὶ δὴ πρὸς ἕξιν xal στέρησιν xai 

* ΄ ' ΄ ^ , , , c ΄ * 30x , * 

ἐναντία xal πρός τι. διαφέρει τοίνυν τούτων. ὅτι ἢ uiv ἀεὶ διαχρίνει τὸ 
“ Ἁ Mi AN : getan z e ^N 2987 p ' - , * 

ἀληϑὲς xai τὸ ψεῦδος, αἱ δὲ οὐδέποτε. xai τοῦτο εἰχότως: αὖται γὰρ 2 

ἁπλαῖ οὖσαι φωναὶ οὐδέποτε χατάφασιν xai ἀπόφασιν μιμοῦντα c 

ταῖς ἁπλαῖς φωναῖς οὐδὲ ἀλήϑεια οὐδὲ ψεῦδος δηλοῦται. εἰ ὃ 
ρήσε: πρὸς ἡμᾶς λέγων ὅτι δυνατὸν ταί ς 

πλοχὴν προερχομένας διαχρῖναι τὴν ἀλήϑειαν xai τὸ ψεῦδος, ὡς ὅτε εἴπω 

᾿ Σωκράτης χάϑητα! --- Σωχράτης οὐ χάϑηται᾽, ἐρῶ πρὸς αὐτὸν 

10 οὕτω διαφέρει ἢ χατάφασις xai T, ἀπόφασις τῶν λοιπῶν ἀντιϑέσεων, τῷ 
ταύτην uiv τὴν ἀντίϑεσιν ἀεὶ διαιρεῖν τὸ mone χαὶ τὸ ΤῈ χαὶ ὄντος 

Y — ς ΕΝ TM. NI 

xai μὴ ὄντος τοῦ ὑποχειμένου, ταύτας Oi οὐχ dsl διαχρίνειν, ἀλλ᾿ ἔστ᾽ dv 
τ ^ [4 "y Noe , 3.* ^t v ^ ΄ , 

Ἢ τὸ ὑποχείμενον. ἀλλ ἐπειδὴ εἴρητα! ἡμῖν T, Ota ee ἢ χαϑολιχή, φέρε 
΄ [rd L4 ' M - 

i 
xai τὴν μεριχὴν ζητήσωμεν, τὴν πρὸς Exacta τούτων φημί. διαφέρε: LI 

2 

I 13 τοίνυν f, χατάφασις xai T, ἀπόφασις τῶν ἐναντίων τῶν uiv ἐμμέσων, ὅτι 

οὔτε ὄντος τοῦ ὑποχειμένου οὔτε μὴ ὄντος ἀνάγχη τὴν μὲν ἀληϑεύειν τὴν 
óà ψεύδεσθαι" οὔτε γὰρ εἰ ἦν Σωχράτης, ἀνάγχη πάντως τοῦτον T, λευχὸν 

εἶναι T, μέλανα, ἀλλ᾽ ἕτερόν τ' ἔχειν χρῶμα, τούτου OE μὴ ὄντος δῆλον 

ὅτι οὐδέτερον τούτω» ἐστὶν ἀληϑές, T, Oct Σωχράτης λευχὸς T, ὅτι μέλας. 
m] 

20 τῶν δὲ ἀμέσων ἐναντίων διαφέρει, ὅτι τὰ ἄμεσα ἐναντία ὄντος μὲν τοῦ 
ε ΄ ΄ - ΄ 

ὑποχειμένου ἀνάγχη τὴν μὲν ἀληϑεύειν τὴν δὲ idis σϑαι, μὴ ὄντος δὲ τοῦ 

ὑποχειμένου ἀνάγχη xax οὐδέτερον ἔσται" πῶς γὰρ τὸ μὴ ὃν T, λευχὸν 
λέγομεν εἶναι ἢ μέλαν: τῆς δὲ ἕξεως xal τῆς στερήσεως διενήνογε. ὅτι egY uc - | (^ 3 ens L2 eec - 3 vH ΥΩ; i f i X5; m 

- ^ ἐπὶ μὲν ἕξεως xal στερήσεως xai ὄντος xal μὴ ὄντο 
ΟἽ 90 οὐχ ἀνάγχη τὴν μὲν ἀληϑεύειν τὴν δὲ ψεύδεσϑαι, ἐπὶ 

xai τῆς καταφάσεως πρόδηλον ὡς T ἑτέρα πάντως ἣ ἀληϑεύε: T ψεύδεται᾽ 

τὴν γὰρ ἀντίφασιν | οὐδὲν χαυχήσεται φυγόν. χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν διαφέρει 131: 

αὕτη T, διάστασις τῶν τριῶν ἀντιϑέσεων τῷ τὴν μὲν ἀντίφασιν xal ὄντος 
« 

xai uy, ὄντος τοῦ ὑποχειμένου 7, ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι τὰς δὲ ἑτέρας 

80 ἐνόντος τοῦ ὑποχειμένου 7, ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι. 
Μέχρι τούτων προαγαγὼν τὸν λόγον 6 ᾿Δριστοτέλης ἐφεξῆς τέτταρας 

ἡμῖν χανόνας παραδίδωσι τῶν ἐναντίων, ὧν ὁ πρῶτός ἐστι τοιοῦτος" τὰ 
ἀγαϑὰ μόνοις μάχεται τοῖς χαχοῖς, τὰ δὲ χαχὰ οὐ μόνοις μάχεται τοῖς 
ἀγαϑοῖς, ἀλλὰ xai τοῖς χαχοῖς: οὕτως ἢ ἔνδεια οὐ μόνον μάχεται τῇ συμ- 

, d o7 » 1) Ἁ ^ - As LE - € * , * IX 

35 μετρίᾳ ἀγαϑῇ οὔσῃ, ἀλλὰ xai τῇ πλεονεξία χαχῇ ὑπαρχούσῃ. Gd 
ἐντεῦϑεν ἀπορία διαδέχεται ἡμᾶς T, λέγουσα ὅτι xal πῶς δίκαιόν ἐστι λέγειν 
ἡμᾶς τῷ ἑνὶ δύο μάχεσϑαι, τῇ ἐνδεία τὴν πλεονεξίαν xal τὴν συμμετρίαν. 

σ e ^ * , , - 

πρὸς οὖς φαμεν ὅτι οὐχ ἑνὶ xai dts δύο ἀντίχειται (οὐδὲ γὰρ μόνῃ τῇ 
, 3432 

ἐνδεία τὰ εἰρημένα diuo cepa ἀντίχειται), ἀλλ᾽ ἕχαστον τούτων ἑνὶ xal 
à 

40 μόνῳ dyc(xercat* ἢ γὰρ ἔνδεια xal ποσότητα ἔχει xal ποιότητα. χαὶ χαϑὸ 

9 γὰρ scripsi: δὲ M 10 τῷ] τὸ M 22 ἀνάγκη scripsi: evan. M 21 οὐδὲν 

καυχήσεται φυγόν ex litteris paene evan. restitui 28 αὕτη ἡ διάστ--- evan. M 
τῷ] τὸ M 29 καὶ μὴ ὄντος iter. M 37 τῷ ἑνὶ] τὸ ἕν M 98 οὐδὲ} οὔτε M 
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bi » 5 , [d 

μὲν Syst ποσότητα, ἀντίχειται ταύτῃ T, πλεονεξία, χαϑὸ δὲ ἔχει ποιότητα, 
τ , Y ^ , NF ' 

ἀντιχειμένην ἔχει τὴν συμμετρίαν. δεύτερος χανών: ὅτι οὐχ ὥσπερ τὰ 
πρὸς τι συνεισφέρει ἄλληλα. οὕτω xai τὰ ἐναντία: ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πρός 

bl - - v , » 

ἂν τοῦτο, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ συνεισφέρειν xai σώζειν ἄλληλα, ἐπὶ 

v 

φϑαρτιχά, ὡς εἰπεῖν. εἴτε 
^ 

ς t 
ΕΣ a - 2 ^ ΟῚ ΄ 5 , Ἁ v , * ΄ ^ 

ὃ ὃε τῶν ἐναντίων τὸ ἀνάπαλιν: οὐ uóvov γὰρ oOx εἰσιν ἀλλήλων σωστιχὰ 
ὶ v διαφόροις ὑποχειμένοις λάβοις αὐτὰ (02 

à À 

b, 4 , e , * , ^ 

ὄντα εἴτε ἐν ἑνί, otov ὡς ἐπὶ νόσου xai ὑγείας: | εἰ μὲν γὰρ λάβοις πάντα 131v 
i h ies 

dyüpe ov ὑγιαίνοντα, οἰχήσεται ἀπὸ πάντων ἣ νόσος ἐξ ἀνάγχης. ὁμοίως 

ὃξ χαὶ ἐπὶ ἑνὸς ὑποχειμένου ταὐτὰ συμβαίνει: εἰ γὰρ Σωχράτην ἕνα ὄντα 

10 φήσομεν ὑγιαίνειν, οἴχεται ἐξ ἀνάγχης $x τούτου ἢ νόσος" οὐδὲ γὰρ ἐνδέ- 
χεται τὰ ἐναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἅμα 

συνεῖναι. χαὶ ἐν τούτοις ὃ δεύτερος χανών. τρίτος χανών: τὰ ἐναντία 

τῷ εἴδει" 
G λευχὸν 

περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον ϑέλουσι ταὐτὰ γίνεσϑαι T, τῷ γένει 7, 

οἷον ὑγεία καὶ νόσος ἐν σώματι ζῴου ταὐτὰ ὄντα τῷ εἴδει ἐστ 

15 δὲ xal μέλαν ἐν τῷ ἁπλῶς σώματι ταὐτὰ ὄντα τῷ γένει ἐστί. χαὶ τοῦτο 
εἰχότως: ἐπειδὴ γὰρ ἐξ ἑνὸς δημιουργοῦ πάντα προΐῆλϑεν, ἔδει ταῦτα μὴ 
πάντῃ ἐναντιοῦσϑαι ἀλλήλοις, ἀλλὰ χαὶ χοινωνίαν ἔν τισιν ἔχειν, χαϑὸ 
χοινωνοῦσιν, ὡς xai [ἰλάτων φησίν, ταῖς τε χορυφαῖς xal τοῖς ἐσχάτοις" 

ταῖς μὲν χορυφαῖς, (ἐπεὶ δύο τὰ ἐναντία ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἀνάγεται, 

90 τοῖς ὃὲ ἐσχάτοις, ἐπεὶ τὰ ἐναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον χαταγίνεται. 

χαὶ ἐν τούτοις ὁ τρίτος χανών. τέταρτος χανών᾽ τὰ ἐναντία T, ὑπὸ τὸ αὐτὸ 
γένος ἀνάγεται, ὥσπερ τὸ λευχὴὸν xol τὸ μέλαν ὑπὸ τὸ χρῶμα, T, ὑπὸ m 

ι 

e ^N 5^ , Ls Ἁ M , Ἢ 5» * , », M , c S , M 

ἢ δὲ ἀδιχία ὑπὸ τὴν χαχίαν, T, αὐτὰ γένη ἐστὶν γενικώτατα, ὡς τὸ ἀγαϑὸν 

ἐναντία γένη, ὡς T, διχαιοσύνη καὶ ἀδιχία, T, μὲν δικαιοσύνη ὑπὸ τὴν ἀρετὴν 

- ^ M , 5 ) , — , — 5 , * —- , er 

25 χαὶ τὸ xaxóv. ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν &x τῶν εἰρημένων ἀποροῦμεν λέγοντες ὅτι 

εἰ τὰ ἐναντία ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἀναφέρεται, χαϑὼς ἀνωτέρω εἴρηται, πῶς 
τὴν διχαιοσύνην xai τὴν ἀδιχίαν ὑπὸ ἐναντία γένη ἀνάγομεν. λέγομεν 182: 

οὖν πόρρω ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἀνάγονται, ὑπὸ τὴν ἕξιν φαμέν: χαὶ γὰρ 

χαὶ τῆς διχαιοσύνης χαὶ τῆς ἀδιχίας φαμὲν χοινὸν γένος τὴν ἕξιν. ἀλλ 

80 ἑτέρα τις ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἀπορίᾳ ἣμῖν ἀναχύπτει ἣ λέγουσα ὅτι. πῶς τὸ 

ἀγαϑὸν xat τὸ χαχὸν γενιχώτατα γένη εἰρήχαμεν" εἰ γὰρ τοῦτο, χατηγορίαι 
Ὑ ^ M 5 , D 4 bl o [rd M 9 9 σ΄ 

ἔσονται δώδεχα, χαὶ οὐχέτι δέχα. πρὸς οὕς φαμεν ὅτι ταῦτα ἰδίαν ὕλην 
οὐχ ἔχει, ἀλλ ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις εὑρίσχονται: ἐν μὲν γὰρ τῇ 
οὐσία. ἐστὶν ἀγαϑὸν xol xaxov οἷον γένεσις καὶ φϑορά, γένεσις μὲν χαλὸν 

35 φϑορὰ OE χαχόν. ὁμοίως χαὶ ἐν τῷ ποσῷ ἐστιν ἀγαϑὸν χαὶ χαχόν, ἀγαϑὸν 
* /* à x 5 , e , ^ , Ὁ - , ^ * e 5 μὲν τέλειον xaxov OE ἀτελές. ὁμοίως xal ἐν τῷ ποιῷ ἀγαϑὸν μὲν T Émt- 

στήμη χαχὸν ὃὲ ἢ ἄγνοια. πάλιν ἐν τοῖς πρός τι ἀγαθὸν μὲν ὃ φίλος 

χαχὸν OE ὃ ἐχϑρός. xal ἐν τῷ ποῦ ἀγαϑὸν μὲν τὸ εὔχρατον χαχὸν δὲ τὸ 

δύσχρατον. ὁμοίως χαὶ ἐν τῷ ποτὲ ἀγαϑὸν μὲν τὸ χατὰ χαιρὸν χαχὸν δὲ 
^ -Ὁ 

40 τὸ παρὰ χαιρόν. ταὐτὸν OE εὕροις xal ἐπὶ τοῦ ποιεῖν, ἀγαϑὸν μὲν τὸ 

14 λευχὸν supplevi: evan. M 11 πάντι M 18 Πλάτων] Phaedo. p. 60 B 

19 ἐπεὶ inserui 20 ἐπεὶ] ἐπὶ M 21 ἀνάγομιεν. λέγομεν supplevi: XIII fere 
litterae evan, M 
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διδάσχειν xaxov δὲ τὸ φονεύειν. πάλιν xat ἐν τῷ χεῖσϑαι ἀγαϑὸν μέν 
ἐστι τὸ εὐπρεπῶς χαταχεχλίσϑαι χαχὸν δὲ τὸ ἀπρεπῶς, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ 
ἔχειν ἀγαϑὸν μὲν τὸ βιβλία ἔχειν χαχὸν δὲ τὸ αἰσχρά τινα ἔχειν. τοῦτο 

πέρας τῆς ϑεωρίας. 

ὃ (θεωρία λγ΄. 

P] M M - , , ΄ ΄ ““᾿8δ - ^ * 

η. 183 18 Exi uev τῶν εναντιῶν., ὑπαργόντος τοὺ OS XX!XOU, οὔνατον 
I h , FA , 

co εἰς ἄλληλα μεταβολὴν γενέσϑαι, c 
΄ , X (CQ e , 

! pr τινι Quost τὸ £V ὑπαρχε!'. 

Ζητητέον ἐνταῦϑα εἰ δυνατὸν τὸ ἄρτιον χαὶ τὸ m ριττὸν εἰς ἄλληλα 
γὰρ ὃ τρία 

"d 

b 7 
10 τέτταρα. ἀλλὰ πρὸς τούτους φαμὲν ὅτι ἀδύνατον. οὐδὲ γὰρ ὃ τρία ἀριϑμὸς 

t 
μεταβάλλειν. | xat τινες μέν φασιν ὅτι δυνατόν: ἰδὸ γίνεται 132v 

τρία μένων τέτταρα γίνεται, ἀλλὰ γενόμενος τέτταρα, παρέφϑαρται ἤδη τὸ 

τρία εἶναι αὐτόν. ὅμως δὲ χαὶ τοῦτό φαμεν ὅτι διττὸς ὃ ἀριϑμός, ὁ μὲν 
- CERA TE. x E ' r£ by ΡΞ 55 7 Es ΄ 3 ΄ ^x 

μετρῶν ὁ ὃὲ μετρούμενος. χαὶ ὁ uiv μετρῶν οὐδέποτε μεταβάλλει, 6 δὲ 

μετρούμενος μεταβάλλει" οἷον τριῶν λίϑων ὑποχειμένων, δυνατὸν ἕνα ὃιαι- 

15 ρεῖσϑαι xai γίνεσϑαι τοὺς περιττοὺς ἀρτίους. 

Ρ. 1418 “Ὑγιαινόντων μὲν ἁπάντων ὑγεία μὲν ἔσται, νόσος δὲ ο 

"A&tov ἐνταῦϑα ζητῆσαι ὅτι τίνος χάριν οὐχ ἀντιστρέψας εἶπεν ὃ φιλύ- 
σοφος ὅτι νοσούντων ἁπάντων νόσος μὲν ἔσται, ὑγεία OR οὔ. χαί φαμεν 
ὅτι εἰκότως καὶ τοῦτο πεποίηχεν" ὑγεία μὲν γὰρ ἄνευ νόσου δύναται συστῆναι, 

20 νόσος δὲ ἄνευ Busse ἀδύνατον: αὐτὸ γὰρ τὸ ζῆν ἐν τῷ νοσεῖν ὑγεία ἐστίν, 
xai ἀδύνατον ἐν νόσῳ μὴ εἶναι ἴχνη ὑγείας, ἐπεὶ TE τῶν ζώντων ἐστίν. 

ἀδύνατον οὖν νόσον ἄνευ ὑγείας συνίστασϑαι, ὥσπερ χαὶ χαχὸν ἄνευ ἀγαϑοῦ- 

ἄχρατον γὰρ χαχὸν ἀδύνατον εἶναι, ὥσπερ χαὶ ἄχρατον σχότος, ἀλλὰ πάντως 
ἐστὶν μετ᾽ ἐπιμιξίας. ταῦτα xai περὶ τῶν προτεϑέντων ῥητῶν ἱχανά. 

- ' , M € 5^- 

llepi προτέρου xat τῶν “5 ξῆ ς- τῷ [94] 

Ὥς p.14326 Ιρότερον δὲ ἕτερον ἑτέρου λέγεται τετραχῶ 

υὲν xat CHUTE τὸ xaxà χρόνον, χαϑὰ πρεσβύτερον ἕτερον 
LI 

ἑτέρου xal παλαιότερον λέγεται. 

Μετὰ τὴν τῶν ἀντιχειμένων διδασχαλίαν μεταβέβηχεν λοιπὸν ὃ φιλόσοφος 
JU M 

30 ἐπὶ τὴν περὶ τοῦ προτέρου ϑεωρίαν xai ὑστέρου xai τοῦ ἅμα xol τῆς D 

χινήσεως | xal τοῦ ἔχειν. ἀλλὰ τέως πρὸ τῆς χατὰ μέρος ἐξηγήσεως 193 

9 χαταχελεῖσϑαι M 5 tit. inserui  yivesdac. Arist. 10 οὐδὲ] οὔτε M 

10. ante ἁπάντ. add. γὰρ Arist. ἔσται] ἔστιν M. (οἷ, v. 13) 20 ζεῖν M 

21 οὐδὲ] οὔτε M 26 πρότερον &vépou ἕτερον Arist. 21 τὸ om. Arist. 

xa9 ὃ Arist. 3l τέως litteris paene eyanidis dubium est p 
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dox ἐς. τήσωμεν τὴν χρείαν τῆς μνήμης τοῦ προχειμένου. λέγομεν τοίνυν ὅτι 
eua 

, , - v , ^N [4] -- 2 - /, 

χότως μέμνηται τοῦ προτέρου, ἐπειδὴ (0) πολλαχοῦ ἐν ταῖς χατηγορίαις 

uU (η. € "€ νημόνευσε, τούτου δεῖν ὠήϑη, τοῦ μνημονευϑέντος σποράδην ὁλοσχερῆ 
M 

i 

τὴν διδασχαλίαν ποιήσασϑαι. χαὶ ὅτι ἀληϑῶς σποράδην μνήμην αὐτοῦ 

5 ἐποιήσατο, δῆλον ἐντεῦϑεν: αὐτίχα γοῦν ἐν μὲν τῇ οὐσίᾳ τούτου ἐμνήσϑη, 
ἔνϑα ἔλεγεν τῶν οὐσιῶν τὰς μὲν πρώτας εἶναι τὰς δὲ δευτέρας, ἐν δὲ τῷ 

πρός τι, ἔνϑα ἔλεγεν τὸ αἰσϑητὸν χαὶ τὸ ἐπιστητὸν πρότερα εἶναι τῆς ἐπι- 

στήυης xal τῆς αἰσϑήσεως. [οὐ μόνον ὃὲ τοῦτο, ἀλλὰ xal ὅτε πασῶν 
τῶν χατηγοριῶν ἐζητοῦμεν τὴν τάξιν, λέγοντες δι᾿ ἣν αἰτίαν ἂν πρώτη 

10 μὲν ἢ οὐσία τέταχται, δεύτερον δὲ τὸ ποσόν, χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὴν τάξιν 

τῶν ἐφεξῆς χατηγοριῶν]. διὰ ταύτας μὲν οὖν αἰτίας (τοῦ) προτέρου μνήμην 
H 

er 

ἐποιήσατο. τοῦ δὲ ὑστέρου ἐμνήσϑη. T, ὅτε ἔλεγεν τῶν οὐσιῶν τὰς μὲν 
γαι πρώτας τὰς Oz ὑστέρας (αἱ δὲ δεύτεραι. χατ᾽ οὐδὲν ἕτερον εἰσὶν εἰ 

uj ὕστεραι), ἣ ὅτε τὸ πρῶτον xal τὸ ὕστερον τῶν πρός τι (ἐχρῆν δὲ περὶ 
οὔ ἑνὸς διαλεχϑέντα xai περὶ τοῦ ὑστέρου τὸν λόγον ποιήσασϑαι" τὰ γὰρ 

πρός tt ὡς ἅμα ὄντα xal ἅμα γιγνώσχεται), T, ἐπειδὴ μία τῶν ἀντιχειμένων 

ἐπιστήμη. τοῦ δὲ ἅμα μνήμην ἐποιήσατο, T, ὅτι τούτου ἐμνήσϑη ἐν τοῖς 

πρός τι, ἔνϑα ἔλεγεν τὰ πρός τι ἅμα τῇ φύσει εἰσίν, 7| ὅτι τὰ dua μέσα 

ἐστὶν | προτέρου xai ὑστέρου, ἐχρῆν δὲ αὐτὸν περὶ τῶν ἄχρων διαλαβόντα 1885 
80 χαὶ περὶ τοῦ μέσου τὴν διδασχαλίαν ποιήσασϑαι. χινήσεως δὲ πάλιν 

μέμνηται, διότι ἐν τῷ περὶ τοῦ ποσοῦ λόγῳ μνήμην ἐποιήσατο ταύτης, 

ἔνϑα φησὶ τὸν λόγον xoi τὴν μνήμην ἀχίνητον εἶναι. ἀποροῦσι δέ τινες 
λέγοντες δι’ ἣν αἰτίαν μέμνηται τοῦ ἔχειν, εἴ γε αὐτός ἐστιν ὃ εἰρηχὼς 
ἀνωτέρω ὅτι οὐχ ἔχει περὶ τούτων διδάξαι πλὴν τῶν εἰρημένων ἐν ἀρχῖ 

τοῦ συγγράμματος. xat φαμεν ὅτι οὐ περὶ τῆς ἔχειν χατηγορίας βούλεται εῷ σι 

διαλεχϑῆναι ἁπλῶς, ἀλλ ἐπειδὴ ὁμώνυμόν ἐστι τὸ ἔχειν, ἐβουλήϑη δια- 
στείλασϑαι τὰ σημαινόμενα, ἵνα Ἰνῶμεν τί μὲν ὑπὸ τὴν ἔχειν ἀνάγεται 

χατηγορίαν, τί δὲ οὐχ ἀνάγεται. 

Οὐχοῦν ἐπειδὴ τὴν τάξιν τῶν προχειμένων χαλῶς ἀποδεδώκαμεν, φέρε 

80 λοιπὸν πλατύτερον περὶ τούτων διέλϑωμεν. τὸ τοίνυν πρότερον λέγεται 
πενταχῶς" T, χρόνῳ ὡς ὃ πρεσβύτερος τοῦ νέου, ἢ φύσει, ὃ συναναιρεῖ 
χαὶ οὐ συναναιρεῖται, συνεισφέρεται χαὶ οὐ συνεισφέρει, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, 

τὸ χαϑόλου xai μεριχόν, ὡς τὸ ζᾷον xai 6 ἄνϑρωπος, εἰ τύχοι, λέγεται. 
πάλιν πρότερον τῇ τάξει, ὥσπερ λέγομεν τὸ προοίμιον τῆς ἐξηγήσεως πρό- 

35 τερον εἶναι xal τὴν διήγησιν τῶν ἀγώνων. λέγεται πάλιν πρότερον τῷ 
ἀξιώματι, ὥσπερ τινές φασι τοὺς τιμιωτέρους τῶν φίλων προτέρους εἶναι 
τῶν μὴ τοιούτων παρ᾽ αὐτοῖς. λέγεται δὲ πρότερον xai τὸ αἴτιον τοῦ αἰτια- 

τοῦ. ἀλλὰ ἀποροῦμεν ἐνταῦϑα λέγοντες ὅτι εἰ τοῦτο διαφέρει τὸ πέμπτον 

ση μαινόμενον τοῦ δευτέρου σημαινομομένου τοῦ προτέρου, φημὶ δὲ τοῦ 134r 

2 ὃ inserui 6 ἔλεγεν] p. 2a11. 14 τ ἔλεγε] p. (529. 35 8 οὐ---χατηγοριῶν 

(11) delevi 11 τοῦ addidi lI" ὅτε M 18 ἔλεγε] p. 1010 

21 περὶ τοῦ ποσοῦ] potius περὶ τῆς οὐσίας (cf. p. 4234) 22 μνήμην] corrigas δόξαν 

24 ἀνωτέρω] p. 1101] 81 πρεσβύτης M (ef. Amm. p. 105,6) 32 συνεισφέρει 

καὶ οὐ συνεισφέρεται M 39 δὲ evan. M 
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ma M ' , Χ 

ρύσει προτέρου. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐδαμῶς ταὐτὸν χαϑέστηχε τὸ 

τέμιπτον peu τῷ δευτέρῳ, ἀλλὰ πᾶν μὲν χαϑόλου αἴτιόν ἐστιν, 
ὍΝ b/4 ^ - , - , AJ , 

οὐ πᾶν δὲ αἴτιον χαϑόλου" ἔστιν γάρ τινα ἐξισάζοντα τῷ αἰτίῳ, μὴ μέντοι 

qe χαϑόλου ὄντα, ὥσπερ T, ἀλήϑεια τῶν λόγων xol τὰ xp AES ταῦτα 
S IE d * εἰ μὲν γὰρ ἀληϑεῖς οἵ λόγοι ot λέγοντες εἶναι τ S &p ἐξισάζουσιν" εἰ μὲν γὰρ ἀληϑεῖς ot λόγοι οἵ λέγοντες εἶναι τὰ πράγματα, 

^ AJ 

εἰσὶ xai τὰ qus ατα, εἰ δὲ τὰ mee εἰσιν ἀληϑῆ, χαὶ ot λόγοι ae: 
χαϑεστήχασιν οἵ λέγοντες εἶναι τὰ πράγματα. χαὶ οὕτως ἢ ὑπάρξις τῶν 

πραγμάτων αἰτία ἐστὶ Us € ἀληϑείας τῶν λόγων. ὁσαχῶς δὲ τὸ πρότερον, 

τοσαυταχῶς δὲ χαὶ τὸ ὕστερον, εἴ γε εἰρήχαυεν ὅτι iem ὃς τὸ ἕτερον τῶν 
* 

ἀντιχειμένων, τοσαυταχῶς xat τὸ ἕτερον. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ προτέρου 

χαὶ ὑστέρου. 

Τὸ δὲ ἅμα τριχῶς λέγεται: T) γὰρ χρόνῳ ἐστὶν ς Κάστωρ χαὶ - εἰ τρὶχ “|Ξν i γα 74 L4 ̂  ξεστι a. us. ὡς Κι τωρ χα 

Πολυδεύκης εἰ τύχοι, Y, ὡς τὰ ἀντιστρέφοντα, ἐν οἷς οὐχ ἔστι τὸ αἴτιον 
΄ ' * » 

χαὶ τὸ αἰτιατόν, αντιστρέφοντα μόνως χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν, 
^ - Χ , € , 5 ' b/4 ' ' * [d Y ' 

υηδαμῶς δὲ ϑαάτερον ϑατέρου ἐστὶν αἴτιον πρὸς τὸ εἶναι, ὡς ἔχει ἐπὶ 

διπλασίου xal ἡμίσεως" διπλασίου γὰρ ὄντος ἔσται xat ἐγ χαὶ ἡμίσεως 
- , , cT ^ e 

ὄντος ἔσται διπλάσιον, οὐδέτερον δὲ οὐδετέρου αἴτιόν ἐστι τοῦ εἶναι. T, ὡς τὰ 
e ^ e » " - ?* AJ , e 5 Ml em 

δμοειδῆ, ὥς ἄνθρωπος * €. ἀλλὰ ἀποροῦσί τινες VEM ὅτι εἰ τὸ dua 

πέσον ἐστὶν προτέρου xal ὑστέρου, ὁσαχῶς δὲ τὰ ἄχρα, τοσαυταχῶς χαὶ 

τὸ μέσον, διὰ τί τὸ uiv | πενταχῶς λέγεται, τὸ πρότερον δηλονότι, τὸ δὲ 184" 

τριχῶς, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἅμα. πρὸς τούτους φαμὲν ὅτι πᾶσι τοῖς σημαινο- 

μένοις τοῦ προτέρου τὰ σημαινόμενα τοῦ ἅμα ἀντίχειται" τὸ μὲν γὰρ χρύνῳ 

τοῦ ἅμα ἀντίχειται τῷ χρόνῳ τοῦ προτέρου, τὸ δὲ ὡς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι, 
- 

"T des is αἴτιον ϑάτερον ϑατέρου ἀπο θυ ύο τισὶν ἀντίχειτα! σημαι- 

νομένοις τὸ ΠΡ ΓΠ ΠΗ τῷ δευτέρῳ xal τῷ πέμπτῳ: τὸ γὰρ δεύτερον ἦν 
, M ; ἊΝ , b b 4 , 5 

ἔστι τὸ χαϑόλου (art) U&ptx0v, τὸ ὃξ πέμπτον τὸ αἴτιον ἐστιν" - 
2. » , , ^ , , b) 

[i α Ἰὰρ αἴτιά ἐστι τῶν ὑστέρων. τούτου χάριν ἀντίχειται τούτοις τὰ SQ, d "e Q8 o. εἰ [0] 

TO ἀντιστρέφοντα, ἐν οἷς οὐχ ἔστιν αἴτιον χαὶ αἰτιατόν. τὰ δὲ ὁμοειδῆ ἀντί- 
- ΄ , 

χεινται τῷ τάξει τοῦ προτένου. τῷ δὲ τετάρτῳ σημαινομένῳ τοῦ προτέρου, 
- » - Ἁ ^ , , , 34x, [d , " 

τοῦτ᾽ ἔστι τῷ χατὰ τὴν ὕϑέλησιν λεγομένῳ, οὐχ ἠξίωσεν ὃ Kis οφος ἄἅντι- 

χείμενον ἀντιϑεῖναι, ἐπειδὴ τοῦτο ἐχ τῆς Ur τέρας ἐπινοίας γίνεται. ἄλλως 

te Εἰ Ἰοοληθείημε ν εὑρεῖν χαὶ τούτῳ ἀντιχεί ἔμενον, ἐν τῷ dia ἔστιν εὑρεῖν, 
) 3 , e , 

x40 ὃ σημαινόμενον λέγομεν ἰσοτίμους ὑπάρχειν: ἀντίχειται γὰρ τὸ ὁμό- 

Toy τῷ προτέραν ἔχοντι τιμὴν T, δευτέραν. οὕτως πᾶσι τοῖς σημαινο- 

μένοις τοῦ προτέρου τὰ σημαινόμενα τοῦ ἅμα αἀντίχειται. οὐχοῦν ἐπειδὴ διήρ- 
- kd - ^ 9 

ὕρωται ἡμῖν εὖ τὰ περὶ τοῦ προτέρου χαὶ τοῦ ἅμα, φέρε ἐπὶ τὰ ἐφεξῆς [m D , i 

χωρήσωμεν, ἐπὶ τὴν χίνησίν qnt. 

9 εἰρήκαμεν] p. 122,13 15 ἀντιστρέφον M 19 post ἄνϑρ. addas «at ἵππος 24 ὡς 

evan. M 21 τὸ φύσει] τῷ φύσει M χαὶ addidi (ef. p. 144,3) 28 ἀμφότερα] cf. v. 2 

30 τῷ τάξει] τῇ τάξει M (ef. v. 28) τετάρτῳ seripsi: ἑτέρω M 33 τούτῳ] τοῦτο M 

ὃῦ τῷ] τὸ M 

Comment, in Arist. XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. 10 
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IIspi xtvosc«. 

γ΄. ΄ L nz γ᾽ 

Κινήσεως τοίνυν 88 εἴδη χαϑεστήχασι" γένεσις, φϑορά, αὔξησις, SUUS 
ἢ 55 , , 

ἀλλοίωσις, T, χατὰ τόπον ἐπ τα ον ὅτι δὲ £6 εἰσι χαὶ οὔτε πλείονα οὔτε 
νὰ - ΄ M * ΄ e e , 

ἐλάττονα | εἴδη τῆς χινήσεως, δείξωμεν οὕτως: T, χίνησις ἐν τέσσαρσι 195r 
M ii MEC * NS - ^ - - 

5 χατηγορίαις ϑεωρεῖται, 7, ἐν οὐσία, ἣ ἐν ποσῷ, ἣ ἐν ποιῷ, ἣ ἐν τῇ ποῦ. 
ES ' , * - , *, 

αλλ εἰ E ἐν οὐσία ϑεωρεῖται, Y, ἐν αὐτῇ 
΄ 

οὐσίᾳ Uso ge ἢ ἐν τοῖς 
- 

! 

Y ' , ML δὴ γα." SN N ' € 
περὶ τὴν οὐσίαν T, τοῖς ἐν τῇ οὐσίᾳ. xal εἰ μὲν ϑεωρεῖται ἐν τῇ οὐσίᾳ, 

J n 
"v "4 , bl ^ 

ἢ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ Ov παράγει xal λέγεται γένεσις (ἀπὸ. τοῦ μὴ 
Y - ^ E 
ὄντος δηλονότι: ἀπὸ γὰρ τοῦ υηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος δείχνυται ἐν Φυσιχοῖς 

10 μηδὲν γινόμενον), T, ἀπὸ τοῦ ὄντος εἰς τὸ υἡ ὃν ἀπάγει xal χαλεῖται τὸ 
- d , A3 NA A - ; -“ * , - *5 -— ΟῚ 

τοιοῦτον φϑορά. εἰ δὲ ἐν τοῖς ἐν τῇ οὐσία ϑεωρεῖται, ἣ ἐν ποσῷ ἐστιν 
^ e ^ CY CY - M" cec TUS Uy , PIC IRA. 3 NN. ^ - 

ἢ ἐν ποιῷ. χαὶ εἰ ἐν ποσῷ, 7, ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ὁδεύει ἐπὶ τὸ μεῖζον 
n ΓΑ D - Y M 1E ἐν - , 5, παν ' » ^ 

xal χαλεῖται τὸ τοιοῦτον αὔξησις, Tj ἀπὸ τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον xal 
b] — - 

(OE ἐν ποιῷ, ποιεῖ 
"us , - T 318» - 5 

χαλεῖται υξίωσις. ταῦτα uiv οὖν ci ἐν ποσῷ ἐστίν. ε 
4 L à i 

15 τὴν χαλουμένην ἀλλοίωσιν. εἰ ὃὲ ἐν τοῖς περὶ τὴν οὐσίαν ϑεωρεῖται, otov 
» ῳ - ' , Y , N 

ἐν τῇ ποῦ χατηγορία. ποιεῖ τὴν χαλουυένην χατὰ τόπον υξταβολήν. ἀλλὰ T ἐἰ 1 [ ὶ i ὶ f 

J y 

, e), P - ' c *, , , [4 »» * [2 , , 

ἀποροῦσί τινες λέγοντες μὴ ἄρα ἣ αὐτή ἐστιν T, αὔξησις xal f, ἀλλοίωσις 

xai οὐχέτι ἐστὶν ἐξ τὰ εἴδη 
^ , 5 ^ , M . bd 5 

τῆς χινήσεως ἀλλὰ πέντε" xal γὰρ πᾶν αὐξα- 
, νόμενον ἀλλοιοῦται. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι οὐδαμῶς ἐστιν ἢ αὐτὴ ἢ αὔξησις 
- $5 , » *, LE M ' 5 - c J 5 , 

20 τῇ ἀλλοιώσει: ἔστιν γὰρ αὐξάνεσθαι xal μὴ ἀλλοιοῦσϑαι: ἢ γὰρ ἐχτεταμένη 
ῃ 

γραμμὴ αὐξηϑεῖσα οὐχ uet ἀλλ οὐδὲ μὴν πᾶν ἀλλοιούμενον αὔξεται" 
e ) ΄ 

$ γὰρ Ψυχὴ ἀλλοιοῦται xal οὐχ αὔξεται. ἀλλ᾽ ἰστέον ὅτι τῇ μὲν χινήσει 

ὡς ἁπλῶς χινήσει ἀντίχειται ἢ ἠρεμία, ὡς δὲ Epis χινήσει ἣ ἐναντία. 
eem ^ ^ , , QN Lodi ̂ J 

οὕτως τῇ μὲν γενέσει ὡς ἁπλῶς i νέσει ἢ φϑορὰ ἀντίχειται, | ὡς δὲ τοιζὸςε 135" 

ἃ πρὸς τοῦτο D Oct ἔγοντες ὅτι xal πῶς τοῦτο δίκαιον τῷ [51] q^ μ᾽ [UN TO S ὃ 
Qu ὩΣ -— 

- 

δύο ἑνὶ μάχεσϑαι. ἀλλ᾽ ἔστιν me πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐ χατὰ τὸ αὐτὸ ἀντί- 

χειται δύο ἑνί, ἀλλὰ χατὰ ἄλλο χαὶ ἄλλο. οὕτω τῇ μὲν De ἀντίχειται 

ἢ ἠρεμία ὡς ἕξις xal στέρησις, ὡς ἁπλῶς χινήσει, Ἐν δὲ γενέσει ὡς τοιᾷδε 

χινήσει ἀντίχειται ἢ φϑορὰ ὡς ἐναντία ἕξις. τον εἰπόντες περὶ χινήσεως 
^ Ld ^ , ^ ' ^N v 

30 μεταβῶμεν λοιπὸν ἐπὶ τὸ λεῖπον" τῷ λόγῳ, φημὶ δὲ τὸ ἔχειν. 

[Igpi τοῦ £yetv. 

Τὸ τοίνυν &; ὀχταγῶς λέγεται: λέγομεν γὰρ ἔχειν ἣ ποιότητα, ὡς ὃ τοίνυν ἔχειν ὀχταχῶς λέγεται" λέγομεν γὰρ ἔχειν ἢ τα, ὡς 
λέγομεν ἐπιστήμην ἔχειν τὸν ὄνϑρωπον, T, ὅλον περὶ ὅλον, ὥσπερ λέγομεν 

ἱμάτιον ἔχειν, T] ὅλον περὶ μέρος, ὥσπερ λεγόμεϑα δαχτύλιον ἔχειν, T| ὡς υὐσιϑο Jeu Du περί μέρος; “πὶ 10. χξιν, 1j 

35 ἐν ἀγγείῳ, ὥς φαμεν τὸν μέδιμνον ἔχειν τοὺς πυρούς, T, ὡς χτῆμα, ὡς 
* ^ ^ [4 e - y. 

ἽΝ ἔχειν ἀγρὸν T, οἰχίαν, T, ὡς σύνοιχον, ὡς λεγόμεϑα γυναῖχα ἔχειν; 
, -- ^ ^ i [d , , 

ὑέρος, ὡς λεγόμεϑα χεῖρα ἔχειν ἣ πόδα, ἢ ὡς ἐν τόπῳ, ὥσπερ λέγομεν 

^ 

d coe 

8. 10 παράγεται et ἀπάγεται M. (ef. El. p. 254,7) 9 ὄντως M ἐν Φυσιχοῖς)] E 1 

p. 224234 sq. 10 γινομένη M 11 ἡ αὐτή] ταυτή M (constanter) 20 ἐχτεταμ- 

μένη M 32 tit. ante φημί coll. M 33. 34 περὶ] παρὰ M (ef. El. p 255,32) 
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ἐπὶ μονάδος xai σημείγ)υ" λέγουεν γὰρ τὸ uiv 

μονάδα σηυξῖον ἄϑετον ἄς τὴν δὲ τούτων οὕτως 

- 
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σημεῖον μονάδα ϑέσιν ἔχουταν 

εἰρ μένων τῶν 

ὀχτὼ τρόπων δύο χαὶ μόνοι ὑπὸ τὴν ειν cosy ave γόνται, οἵ τις τες 

οὐσίας περὶ οὐσίαν περίϑεσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν 
e , » M * , 

iani egy zw χαὶι tO δαχτύλιον [51] 

τητα ἀνάγεται, ὃ δὲ τελευταῖος 

χατηγορίαν ἀνάγονται, ot O& λοιποὶ 

ϑεωρίας χαὶ τοῦ παντὸς συγγράμματος. 

{θεωρία λδ΄.) 

10 Περὶ προ 

p.14:26 Ιρότερον ἑτέρου λέγ 

Ζητοῦμεν ἐνταῦϑα πῶς τοῦ προτέρου πενταχῶς λεγομένου 

ὃ φιλόσοφος εἶπεν αὐτὸ χαὶ μόνον λέγεσϑαι. 

RUM URN παρέλειψεν, τὸ ἐν τῇ ἡμετέρα 

15 τὸ χατὰ τὴν ϑέσιν. 

'"EÉv cQ περὶ 

p. 152330. Ütov τὸ τετράγωνον γνώμονος 

μέν, ἀλλοιότερον δὲ o00 

ὃξ τὴν ipu ἣν ρου πο μει ὃ φιλόσοφ ρος 

χινήσε 

τῇ ϑεωρία τοῦ δυνατὸν αὖ 

δ᾽ δὲ ὃ τὸ 
^ , 6 i , 

ρῶτος τρόπος ὑπὸ τὴν ποιό- 

ὕτερης χαὶ τρίτος, 

΄ 5 , , 

(4€ o ἕν ceto 

τι. * τοῦτο 

τέρου. 

"cT 
V [47] αι τετραχῶ 

ποὸς τοῦτό φαυεν 

ἐπινοίχ. γιγνόμενον, 

ως. 

, X , NE ees - αὐτὸ περιτεϑέντος ηὔξηται 

ν γεγένηται. 

σϑαι 
^ , 

τηὐξιοτξερον 

uiv ur ἀλλοιοῦσϑαι ἀπ 
0G 

E 
enti τίϑησι παρά- 

δειγμα xa( φησιν ὅτι τὸ τετράγωνον γνώμονος περιτεϑέντος αὔξεται μέν, 
*, * - ΝΡ, 

οὐχ ἀλλοιοῦται! OZ. 

ὅϑεν xal γνώμων ἐχλήϑη, διότι ἀπὸ τοῦ D 
ποιήσωμεν τὸ τετράγωνον χαὶ προσϑμεν γνώμονα 

20 

γωνον ἔμεινεν. 

ρ. 150 Τῇ 

το πὶ ἐστιν 

MJ 

α 
AJ à τὸ χαϑόλου ὁ λόγος" οὐ γὰρ xax Κατ 

ἔστιν ἀποδοῦναι τὴν μέλανσιν. 90 

p. 204,27) 
Er ηὔξηται 

4 παρ᾽ οὐσίαν παράϑεσιν M (οἵ. Philop. 
ἕτερον Arist, 11 αὐτὸ eicias 

ϑεωρίᾳ] p. 146,20 

93 ΓῚ τρίτου M 

21 τὸ τετραγώνω (sic) M 

25 οὐδὲν inserui 9l τὰ 

, 2 5 - ^F mr ^ ' ^ , 

μέν, οὐχ ἀλλοιοῦται δέ, διότι wal μετὰ τὴν προσϑήχην (0 

δὲ λοιπῇ τῶν χινήσεων οὐ p 

Ὃν ἀποδοϑεισῶν χιν. 

γνώμων ὃέ ἐστιν σχῆμα τῷ D στοιχείῳ ἀναλογοῦν, 

στοιχείου προέρχεται. εἰ οὖν 

τῷ tet peram αὐξεται 
ΑΝ 

ὑδὲν) ἧττον τετρα- 

Δ ΩΡ, " 

αοιον ποδοῦναι 

ἐναντίον. 

Ἁ 

τὰ ὑεριχά" τῇ γοῦν λευχάνσει 

9 tit. inserui 11 ἑτέρου 

μέντοι M 19 ἐν τῇ 

99. 
- γνῶμον M (constanter) 

Arist. 

1O* 



148 

-— 
ILE - τῷ οὶ τ 

^N - ν 

δὲ χαὶ γυναῖχα ἔχειν p.15528 Λεγόμεϑα 

τος ὃ νῦν ρηϑεὶς £otxe δὲ ἀλλοτριώτα 

᾿Αλλὰ 
»Μ , 

ἔχειν ἐχάλεσεν ὃ φιλόσοφος. | xat 
΄ H , ' 
ὡς γὰρ pita τὸν 

Ll 

, 

ις 

^ Lu ^ » 

ζητοῦμεν ἐνταῦϑα διὰ τί 

φαμεν 

dy 
^ 

ἄλλους τὸ ἀντιστρέφειν 

ἔχειν 

o 
γυναῖχα ἄνδρα 

πε 
^ H 9 διμνον ἔχειν τοὺς πυρούς, οὐ τ 

τεροι φανείησαν 10 p. 15098]1 

Αἰνίττ 

ἡμῖν ἐάσας τ 

οιήσατο" 
περιεχόμενα. 

σχόλια τῶν Κατηγοριῶν 

ται τὸν περὶ τοῦ 

προσυπαχούειν αὐτόν, T, ὅτι ἐν τῷ 

ἀμφότεροι γὰρ οἵ »" Ἶ τρόποι 2 Σ- 
ci 

5 - 

αὐτοῦ 

Ὡ- περιέχουσι τ 

Τέλος ἔχει τ 
- 

Ἁ 

15 a 

3 εἶναι om. Arist. 10 ἴσως 9" 

, 

τρόπο 

ροῦμεν, xal οὐ ῥάδιόν ἐστιν 

τῶν ἄλλων" ἐπὶ 

^ 

απο 

ἂν χαὶ ἄλλοι τινὲς 

OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 15 [Arist. p. 18026. 31] 

» 

ξχειν. 

[4 Χ ^ » 

j γυνὴ τὸν ἄνδρα" 

ἶ ς τοῦ ἔχειν εἶναι. 

- » [rd 

ὃρα Ἱ ναιχα Eel, οὑτῷ χαὶ 

, 2 3 Im NACE e ' εἰπεῖν τὸ ἕτερον ὑπὸ 
piy γὰρ τοῦ μεδίμνου 

οὺς πυροὺς τὸν μέδιμνον. 

00 

3 

ἀπ 
περὶ υεδίμνου λόγῳ μνήμην 

ν εἶναι δοχοῦσι, χαϑὸ 

τεσιώπησεν αὐτὸς 

φωνῆς ᾿Ολυμπιοδώρου. 

Arist. 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis. 

? » , , » 

Αγαϑός. ἄλλο γάρ ἐστιν ἀγαθὸν xal ἄλλο 

ἀγαϑότης 9,18. 20 τὰ ἀγαϑὰ μόνοις p- 

χεται τοῖς χαχοῖς, τὰ δὲ χαχὰ οὐ μόνοις 
μάχεται τοῖς ἀγαθοῖς, ἀλλὰ xal τοῖς 

χαχοῖς 141.88 

ἀγαϑότης dist. ἀγαϑόν 9,18. 20 
ἀγών 25,0.18 51,23 65,91 89,18 144,95 

ἀδυναυνία vide δύναμις 

ἄξυγος. ὃ καλούμενυς ἄζυγος ἀριϑμός 198,28 

ἀίδιος opp. φϑαρτός 44,24 

χαὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχων 69,5 
αἱρεσιάρχης 9,9 sq. 

αἵρεσις philosophorum 

2,50 3,9 sq. opp. 

αἴσϑησις (πρός τι) 108,28 sq. 

αἴτημα. αἰτήματα dist. λήυματα, 

ματα 14,7 

αἰτιατός Opp. 

145,14 
αἴτιος. 

πρῶτον αἴτιον 54,936. αἴτιον-αἰτιατόν 90,95 

99,19. 144.91 145,14 

ἀκαλλώπιστος 6,25.33 1.17 

ἀκαταληψία 9,99 4,656. 

ἀχάτιον 105,7 

ἀχατονόμαστος 125,14. 18 130,5 138,3. 4 

ἀχατονομάστως κατηγορεῖσθαι 127,14 

ἀκέραιος 127,10 

χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολοῦ- 

ἀίδιος ὑπάρχων 

disciplina 

φυγή 7,24 

ϑεωρή- 

αἴτιος 91,959 99,13 144,97 

αἴτιον ποιητιχόν-τελιχόν 94,22. τὸ 

ἀχκολούϑησις. 

ὕϑησιν 145,15 

ἀχονιτί 98,9 

ἄκρατον χαχόν 142,25 

συγγράμματα 

ἄκρατος. 

ἀκροαματιχός. 

ἢ sq. 

ἀχροᾶσϑαι. 

10,2 

ἀχροαματιχὰ 

ὁποῖον δεῖ εἶναι τὸν ἀχροώμενον 

ἀλληλουχία 91.9 

ἀλλοίωσις (εἶδος κινήσεως) 

αὔξησις 146,19 147,19 

53,28 

ἄλλος. 

140,2 dist. 
πρᾶγμα ἀτελές 

xat ἄλλο «ai ἄλλο 11,24. 80 382 al. 

πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο 94,7 95,11 116,18 al. 

ἀλλῶς ce 06 98,29 99,8 109,8. 16 al. 

ἅμα l08,0 7, χρόνῳ ἢ φύσει 108,12 

τοῦ ἅμα 145,12 

dpéAet τοι 3,29 11. 30,14 

ἄμεσα ἐναντία 131,30 sq. 

ἀμιυδρός 25,12. 16 

περὶ 

ἄμεσος. 

ἀμυδρότης 46,32 

ἀμφιβολητιχός. ἀμφιβολητιχὴ φωνή 86,59 

ἄν omissum in irreali 31,25. 29 82,18 al. 

in potentiali 35,25 66,21 80,21 al. 

à vd x tat e (εἶδος ϑέσεως) 101,17. 26 102,6 sq. 

132,18. 

ἀνακύπτειν. 

08,19 al. 

ἀναλογία 35,5. 6 64.208]. 

ἀνάτασιν ἔχειν 7,19 

7 ἀπορία ἀναχύπτει 61,21 

ἀνάτασις. 

ἀναφορὰ T 

ἀνδρία 10,20 τοῦ ϑυμοῦ (ἀρετῆς γνώρισμα) 

10,21 

ἀνείδεος ὕλη 58,2 82,21 

πρὸς τὸ γένος 99,28 

ἀνενδοιάστως 111,8 

ἀνεπίλυτος 111,15 

ἀνεπιτηδειότης 110,90 54ᾳ. 139,18 

ἄνεσις opp. ἐπίτασις {1,21 

ἀνήχοος 91,11 

ἀνισότης 99,22 

ἀνοικχεῖος 91,21 

ἀντανάχλασις. χατὰ ἀντανάχλασιν (ὁρᾶν) 

28,96 

ἀντιδιαιρεῖσϑαι 50,94 52,28 sq. 



I5» ἀντιδιαστέλλειν 

ἂν τιδιαστέλλειν 70,27 121,90 sq. 

τιδιαστολή 59, 19 sq. 67,26 

ἀντιχεῖσϑαι. τῶν ἀντιχειμένων μία ἐστὶν 

ἐπιστήμη 27,91 134,26 περὶ τῶν ἀντι- 

χειμένων 199,9 τάξις 194,1 τετραχῶς 

λέγεται 194,34 

ἀντιπαράστασις 78,26. 28 93,10 

epts ἀντιπερίστασις 1982,15 

ἀντιστρέφειν 103,16 145,15 148,6 al. dist. 

πῆς s ἰιστρέφοντα λέγεσθαι 104,21. 31 

ἀντίφασις 44,3. 18 

ἀντιφατιχός. ἀντιφατιχῶς 44,2. 16 

ἀνωφερής 19,95 

ἀπαρτίζξειν 91,39 

ἀπειροδύναμος 9,16 

ἀπερίληπτος 9,17 

ἀπεριόριστος 9,17 

ἀπίϑανος 49,14 

ἁπλοῦς. δεῖ προηγεῖσϑαι τὰ ἁπλᾶ ἀεὶ τῶν 

συνϑέτων 114,8 

ἀποχλήρωσις 92,88 

ἀπὸ λύειν. ἀπολελυμένως 59,18 

ἀπονητί 98,9 111,13 

ἀπόφασις dist. ἁπλῆ φωνή 56,20 τί οὐχ 

ἔσ 80,4 104,10. 13 
' , Y - 

και ἀπόφασις ειθος τῶν 

τιν δηλοῖ χατάφασις 

ἀντιχειμένων) 

ατιχός. ἀποφ ἀποφατιχὴ φωνή 80,9 104,6 

ἀπροφύλαχτος. τὰ da 

ποιεῖν 3,29 

οὖν ἄρα 01,0. ὃ 

ἀπροφύλαχτον 

εἰ ἄρα 94,30 

τέσσαρες ἀρεταί (φρόνησις, ἀνδρία, 

ne Cal διχαιοσύνη) 10,19 

ἀριϑμιός (ποσὸν διωρισμένον) 82,24 διττός, 
[4 

ὁ μὲν ἀριϑμῶν ὁ δὲ ἀριϑμούμενος 89,8 

143,12 ἄρτιος, περιττός, ἄξυγος, μέσος 

198,2 sq. ἕν τῷ ἀριϑμῷᾷ opp. τῷ εἴδει 

16,6. 7 82,15 

ἀριστερός. ἀριστερά adverbialiter 132,16 

ἀρραηγής 114,8 

ἀρτιότης opp. περιττότης 16,10 94,51 

ἀρχή. μία τῶν πάντων ἀρχή 9,16 44,9 58,2 

59,15 sq. 63,4 

22277. pv 

g. a [d 
Ἕ [2] a 

M 
ΕΝ eo So E υ 

σα ΕΣ ΟΣ ie dde. 109,26 

σώματος 9,11 68,4 sq. 

τελῆς 119,28 

born 138,25. 26 

ἄτομα 22,16 46,12 sq. 

ἄτομιος οὐσία 59.31 sq. 
V *] 

ἄτομος. τὰ 
^ 

I INDEX 

,96 56,4. T 
ἄυλος opp. ἔνυλος 9,91 sq. 

αὔξησις (πρᾶγμα ἀτελές) 52,28. opp. μείωσις 

94,21 sq. εἶδος χινήσεως 146,2. 15 dist. 

ἀλλοίωσις 146,19 147,19 

αὐτοαγαϑότης 9,18 

αὐτοδήλη (ἡ ἀπορία) 107,8 

αὐτοπρόσωπος. αὐτοπρόσωπα συγγράμματα 

1,8 
, , 

αὐτός. 

αὐθϑυπόστατος 32 

αὐτόδηλος. 

ταὐτόν-ϑάτερον 96,1 129,5 

ἀχρόνως 126,9. 14. 

Βαῦμός 9,91 

βάϑος divisio 49,27 sq. 

βάϑρον. ἐκ βάϑρων 18,27. 28 95,12 

βαρβαρίζειν 28,31 

βλίτυρι 53,18. 

Γένεσις (πρᾶγμα ἀτελές) 59,28 εἶδος τῶν 

χινήσεως 146,2. 8 

óc. γενιχὴ οὐσία 12.20. σχέσις 98,156. 

γένος γενικώτατον 65,32al. 

22,16 sq. 

γέννησις 185,29 sq. 

πρός τι 99,22 

γενικ 

τὰ γενικώτατα 

γεννητός. τὰ γεννητὰ xal φϑαρτά 4.91 

γένος γενικχώτατον 69,92. πᾶς ὁρισμὸς ἐχ 

γένους «al διαφορῶν 65,93 

2,16 

γεωμέτρης 21,91 

eu 6^ , 

ἕν τῷ γένει 

οἱ γεωμέτραι 22,1 

γεωμετρία 85,25 

γεωμετρικός. γεωμετρικῷ 

οἱ γεωμετριχοί 14,6 

γνάϑος. 

γραμματικός. οἱ γραμματιχοί (τὰ καλούμενα 

πολυώνυμα συνώνυμα λέγουσι) 98,9 

γνώμων 141,21 

102v 1. 

συνεχές 83,29 

, €9tc τρόπῳ 21,32 

ἀπὸ γνάϑων ἀποφαίνεσθαι 4,17 

φυσιχή-μαϑηματιχή 06,18 ποσὸν 

Δάν 64,26 93,30 

δεῖν. δέον ἐστί 8,97 

80,17 8]. δέεσϑαι 89,5 

δεχαετὴ ς χρόνος 89,96 

δεξιός. δεξιά adverbialiter 192,10 

δημιουργεῖν 99, 

ΘΠ ὑξέται 5229 



VERBORUM 

δημιουργός 62,10 99,9 142,16 

δημοσιεύειν 96,17 

διάϑεσις (πρός τι zal ποιότης) 101,1 διαϑετοῦ 

διάϑεσις 101.15 vide ἕξις 

διαίρεσις dist. ἐπιδιαίρεσις, ὑποδιαίρεσις 

81,94 
διαιρετικός. διαιρετιχὴ μέϑοδος 2,25 

διάχενος 124,31 

διάλληλος δεῖξις 109,26 

διαλογικός. διαλογικὰ συγγράμματα 0,4 

διάνοια 41,96 opp. συμβεβηχός 5,95 ἀπὸ 

διανοίας ὁμώνυμα 94,8. 19 

1139.9 

διασχευὴ τοῦ βιβλίου 1,18 

διαφορά. διαφοραὶ συστατιχαί - διαιρετιχαί 

50,25 sq. οὐσίαι ἁπλαῖ 01,22. 8] μέρη 

οὐσιῶν 10,28 

ιδόναι. διδοῦν 68,18 

ιεξέρχεσϑαι. διεξήλθαμεν 11,390 10,28 

(45 584 διεξήλθομεν 124,4 

διχαιοσύνη 10,20. 22 

διωρισμένος. τὸ διωρισμένον ποσόν 82,33 sq. 
δοίδυξ 51,91 

δόξα (τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχή) 18,11. 25 

χατὰ διάνοιαν 

ὃ 

ὃ 

δύναμις xal ἀδυναμία (δεύτερον εἶδος 

ποιότητος) 115,16 122,8 5886. δυνάμει 

86,12 109,11 116,37 

δυσαπόβλητος 116,25 121,21 

δυσέχλειπτος 115,40 116,8 

δυσμετάβλητος 119,91 120,9 δυσμετα- 

βλήτως 120,8 

δυσμεταχίνητος 12,6 

δυσωπεῖν τὴν αἵρεσιν 4,4 

Πάν eum indie. 15,33. 112,6 

ἑαυτοῦ. xaU' αὑτό opp. κατὰ συμβεβηχός 

89,27 sq. 
ἑβδομάς 92,91 , 

ἐγγύτης 64,20 sq. 

εἰ cum coni. 24,9 44,20 al. 

εἰδιχὴ οὐσία 12,20 

εἰδοποιεῖν. εἰδοπεποιημένος 83,35 

εἰδοποιὸς διαφορά 51,33 

εἰ ἄρα 94,50 

εἰδιχός. 

εἶδος opp. ὕλη 51.217 54ᾳ. 53,26 ἔνυλον 

48,21 τὰ εἰδικώτατα εἴδη 46,13. ἕν τῷ 
εἴδει 82,10 

νι , b ,, Ν , 
εἶναι. τὰ ὄντα τριττά, 7| πράγματα ἣ νοή- 

ματα ἣ φωναί 18,25. τὰ μὲν μόνως ὑπό- 

κεῖνται... τὰ δὲ μόνως χατηγορεῖται,, 

ἐξισάζειν 153 

τὰ δὲ μέσα 22,15 τὰ μέν ἐστιν οὐσίαι τὰ 

δὲ συμβεβηχότα τὰ δὲ χαϑόλου τὰ δὲ 

νεριχά 41,10. 27. τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄν 
140,9 

εἷς. τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς xal πρὸς ἕν 34,27 
16,6. 7 82,15 sq. τὸ 

εἷς ἥμισυς χρόνος 

ἀριϑμιῷ --- τῷ εἴδει 

ἕν χαὶ πολλά 84.24 

14,20. 22 

εἰσάγειν. οἱ εἰσαγόμενοι 23,97 24,1 31,18 

al. 

εἰσαγωγικός 1393,30 

ἐκεῖσε pro ἐχεῖ 3,19 7,12 97,23 128,11 al. 

ἔχφανσις 29,2 

ἐλεγχτιχός. τὸ ἐλεγχτιχόν 3,29 

ἐλλειπής 109,31 

ἔλλειψις opp. πλεονεξία 94,3: 

ἔμμεσος. ἔμμεσα ἐναντία 19,90 sq. 

ἐν. δεῖ ἀπαγαγεῖν αὐτοὺς ἐν τοῖς συμποσίοις 

xal μεϑύσχειν 11,91. τὸ ἔν τινι ἑνδεχαχῶς 

λέγεται 417,2 sq. 
ἐναντίος. ὅπου τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, 

ἐχεῖ xal τὰ ἐναντία 73,4 104,26 . ἄλλο 

γάρ ἐστι τὸ ἔχειν ἐναντία χαὶ ἄλλο τὸ 

ἐπιδέχεσθαι τὰ ἐναντία 18,15 75,2 τὸ 

μὴ ἔχειν τι ἐναντίον 19,18 54. τὰ ἐναντία 

ἀλλήλων εἰσὶ φϑαρτικά 14.8 

ἐναντίον 120,26 

τὸ ἔχειν 
τὰ ἐναντία 194,95 sq. 

διαίρεσις τῶν ἐναντίων 131,29 
χανόνες τῶν 

τέτταρες 

ἐναντίων 141,20 οἱ δὲ 

ἐναντίας 119,6 

ἐνάργεια 4,16 90,10 98,18. 20 (v. Addenda) 

ἐνδιάϑετος λόγος S8 

ἐνέργεια. xav ἐνέργειαν 110,28 ἐνεργείᾳ 

opp. ἐπινοίᾳ 00,917 54. opp. δυνάμει 

86,12 109,17 116,37 

ἐννοηματιχός 19,93. 182,95 

ἔνστασις 18,26. 21 92,10 

ἔντευξις 11,9. 28 

ἔνυλος 9,96 

ἐξαγώνιος 18,29 

ἐξάπλωσις 45,21 

, 

e m ci m c4 x 2 c ri ἐξηγεῖσθαι. ὑποῖον 

μενον 10,24 

ἐξηγηματιχός 10,25 
ΣΕ , € ΣῈ ! 990 (25 , 
ἐξηγητής. οἱ ἐξηγηταί 33,10 ἃ]. οἱ Ἀττιχοί 

120,92 οἱ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν 45,9 

&£Etc (npóc c) 101,7 

«al διάϑεσις 
115,16 dist. 119,15. 21 ἕξις xal axépn- 

* *- , 

ὃν ἐξηγου- 

"rm 
ποιότης 101,8 ἕξις 

(πρῶτον εἶδος ποιότητος) 

σις 194,90 sq. dist. τὰ ἐναντία 140,9 

ἐξισάζειν 104,91 



154 ἐξωϑεῖν 

ἐξωϑεῖν. ἐξώϑησα 12,99 

ἐξωτεριχός. ἐξωτεριχὰ συγγράμματα 1,1 sq. 

ἐπαμφοτερίζειν 120,21 

ἐπ ry cum opt. 116,10 
πεισοδιώδης 82,9.10 119,28. 93. 198,10 

is τεχτείνειν 82,19 84,21. 26 135,37 

2 τί praeterea 119,25 141,6 

πιβολή 1: l1 

τ ὧν πιγραφή 1,13 22,18 

dni deu. expl. 84,94 sq. 

ἐπιϑυμία dist. E UeS ϑυμός 10,17 

ἐπίχλην 13,14. 2 

* xs ψιλή 20, is ἐπινοίᾳ 116,4. 9 126,7 

ἐπινοίᾳ opp. ἐνεργείᾳ 00,91 sq. 

ἐπίπαν 44,18 

UE 60v. ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου καὶ τῆς émt- 

ρανείας διημάρτανον οἱ παλαιοὶ ἑνὶ ὀνό- 

ματι χεχρημένοι 88,5 sq. 

όλαιος. οἱ ἐπιπολαίως φιλοσοφοῦντες 

€ 9 
fp" (πρός τι καὶ ποιότης) 101,8 

ἀπόντας) 11.8 
ἐ 
ἐπιστολή eventi πρὸς 

πισφραγίξζειν 17,5 
, 

d (1 i] 95,94 

ιότης 116,27 sq. 139,17. 

συνεχές) 893,29 dist. 

ctc opp. ἄνεσις 11,21 

ὃ 

[ΩΣ Qe νυ 

τ - [2] 

[E] o o ια (ποσὸν 

ἐπίπεδον 88,5 sq. 

. ὁμώνυμόν ἐστιν 90,5 

ór αἰδῶ 126,19 

ἑτερογενής. τὰ 

51,25 51,16 

E ME 61,1 

129,88 132,24 

ἕτ το: υμος 26,23 

τεροχίνητ 

τερος dist. 
^ (3 ὩΣ 

ἑτερώνυμος 20,22 ὑπὸ τὰ ἑτερώνυμα (δεῖ 

ἀναφέρειν τὰ παρώνυμα) 39,92.98 ἕτε- 

ρωνύμως χατηγορεῖσϑαι 121,14 sq. 

εὐαπόβλητος 116,25 

εὐδαιμονία τριχῶς ϑεωρεῖται 5,12 
εὐϑυωρία. «v εὐθυωρίαν ὁρᾶν 98,90 

εὐχίνητος 121,9 sq. 

εὐμετάβλητος 119,90. 32 121,22 

εὐωδία τοῦ μήλου 48,94 sq. 

ἔχειν διχῶς λέγεται 132,20. ὀχταχῶς 146,32 

Ζηλωτής 2,5.9 

I INDEX 

ζῆν. ζήσαντες 120,12 
^ , Y. "P - 

τὸ ζῴῳ εἶναι expl. 31,28. τετραχῶς 

διαιρεῖται τὸ ζῷον 52,29 

oov. 

"H$ovr, 5,9 sq. 
ἠϑιχή 8,91 sq. 9,92 
ἠϑιχός. ἠϑιχὰ συγγράμματα 1,99. τὸ ἠϑικόν 

8,91 

ἥμισυς. εἷς ἥμισυς χρόνος 81,20. 22 

ἡμισφαίριον 90,00 

Θέλησις 145,910 
ϑεολογία 9,96 19,32 58,8 
ϑεολογική 9,11. 94 

ϑεολογιχός. ϑεολογικὰ συγγράμματα 1,90 

ϑέσις. τὸ τοιόνδε σχῆμα τοῦ χινουμένου (9) 

101,38 πρώτη -- δευτέρα 21,24 sq. 

ϑέσιν ἔχειν 88,18 54. διττή 91.8 εἶδος 

τῶν πρός τι 99,28 θέσει opp. φύσει 

9,24 95,9 sq. 

ϑεώρημα dist. λῆμμα, αἴτημα 14,7 dist. 

πόρισμα 61,15 

ϑεωρητιχός. ϑεωρητικὰ συγγράμματα 0,26 

τέλος τῆς θεωρίας ἀρχὴ τῆς 

I0 24,22 
θεωρία. 

πράξεως 2 

uta 51,91 

ὃυμιός dist. λογισμός, ἐπιϑυμία 10,16 

ϑύρα. ἐξ αὐτῶν τῶν ϑυρῶν 19,1 28,25 

11,22 al. ἐκ ϑυρῶν 70,2 

ἼἸατρός 12,31 
ἱερεύς. τὰ παραπετάσματα ἱερέων 12,8. 15 

ἵνα cum ind. fut. 18,9 54,7. cum opt. non 

obl. 110,10. 29 

timendi 41,7. 15 
ἰσάριϑμος 91,2 

ἰσοβαρής 82,98 

ἰσόογκος 82,98 

ἴσος. τὸ ἴσον τε xal ἄνισον 95,40 sq. 90,2 

129,5 

ἵγα μὴ post verbum 

Κάδος 92,27 
χαϑέδρα (εἶδος ϑέσεως) 101,17. 26. 102,7 sq. 

132,20 
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χαϑολιχός 2,0.8 

χαϑόλου συγγράμματα 6.10 τὰ 

opp. τὰ μεριχά 41.10.28 χαϑ' ὑὕποχει- 

μένου 42,17 ἡἣ χαϑόλου οὐσία ὅ8 10 sq. 

χαϑόλου 

χαχός. ἄχρατον χαχὸν ἀδύνατον εἶναι 

145,25 vide ἀγαϑός. 

χαχωτιχός Opp. τελειωτιχός 116,22 sq. 

καλεῖν. χαλέσουσι 88,7 

χαλλύνειν 9.8 

καλλωπίζειν 6,34 1,19 11,19 

χάρκινος 107,11 

κατάληψις opp. ἀχαταληφία 4,14 sq. 11,21 

χατάφασις dist. ἁπλῆ φωνή 56,20 opp. 

ἀπόφασις 104,9 sq. κατάφασις xal ἀπό- 
φασις 194,95 sq. διαφέρει τῶν λοιπῶν 

τριῶν ἀντιϑέσεων 141,1 sq. 

χαταφατιχός. χαταφατιχὴ φωνή 104,6 sq. 

χαταχρηστιχός. χαταχρηστιχῶς 86,15 

χατηγορεῖν. χατηγορεῖσϑαι Opp. ὑποχεῖ- 

σϑαι 22,16 sq. κατὰ φύσιν — παρὰ φύσιν 

61,25 

κατηγορία expl. 22,13 

áptüpóy αἱ χατηγορίαι 54,4. πέντε τρόποι 

πόσαι εἰσὶ τὸν 

εἰσὶ χατηγοριῶν 61,24 

χατορϑοῦν opp. ἁμαρτάνειν 19,41 sq. 
χατωφερής 15,96 

κεῖσϑαι τριχῶς λέγεται 152,18 

κίνησις (πρᾶγμα ἀτελές) 59,28 οὐχ ἔστι 

χατηγορία ὅ4,94 dist. μεταβολή 153,11 sq. 

περὶ κινήσεως 146,1 ἕξ εἴδη 146,2 

κιχράναι. τοιαῦτα ἐχρήσαντο τὰ χρώματα 

120,18 
χληροῦσθϑαι 135,24 

χνάξ 53,18 

χοινός. τὸ χοινὸν τετραχῶς λέγεται 80,28 

χολοβός. τὸ χολοβόν opp. ἔλαττον 92,21 
χολοφών 135,33 
χορωνίς 53,23 

χρίσις (εἶδος τῶν πρὸς τι) 99,22 

χύχλος (ἀριϑμός) 110,10 54. 

Λανϑάνειν. λεληϑότως 90,20 

λείπειν. ἔλειψεν 5,21. 39 82,18 (constanter) 

intrans. 114,7 

λῆμμα — dist. 

πόρισμα 61,16 

Aoqtxf, 17.9 sq. 8,92sq. 9,93 87,12 «i 
μέρος ἢ ὄργανον τῆς φιλοσοφίας 14,18 

λογικός. λογιχὰ συγγράμματα 1,28 

αἴτημα, ϑεώρημα — 14,7 

μονάς 155 

λογιχότης 68,16 

λογισμιός dist. 9upóz, ἐπιϑυμία 10,16 

λόγος syn. óptopóc 26,12 32,25 ὁριστιχός 

30,26 λόγος προφοριχὸς (τῶν ἐναντίων 

ἐστὲ δεχτεχύς) "18,17 sq. 

σμένον 82,24 ἐνδιάϑετος --- προφοριχός 

ποσὸν διωρι- 

81,8, χαταμετρούμενος μαχρᾷ xat βραχείᾳ 
συλλαβῇ 87,14 sq. 

λοιπός. λοιπόν adverbialiter 53,9 5,22 

60,20 64.14 al. 
λοξός. λοξῶς 12,13 

Μαϑηματιχή 8,32 sq. 9,93 
ναϑηματιχός. 

1,31 

υἄλλον. τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον ἐπιδέχεσϑαι 

65,22sq. 73,4 15,4 11,15 104,23 sq. 
128,8 μᾶλλον (9) ἐντιμότερον 91,36 

μανός. 

μαϑηματιχὰ συγγράμματα 

τὸ μανὸν δύο σημαίνει 124,19 

péqyac. τὸ péqa χαὶ tÓ puxpóv 89,29 sq. 

92.15 93,7 

μέϑεξις (εἶδος τῶν πρός c) 99,29 χατὰ 

μέϑεξιν (ὁμώνυμα) 35,1. 2 

μέϑοδος 8,4 sq. 

μείωσις opp. αὔξησις 94,21sq. εἶδος 

κινήσεως 146,2. 14 

μέλι 98,24 

μερίζειν. μεμερισμένως 101,4 

μεριχός. μεριχὰ συγγράμματα 6,10 54. τὰ 

μεριχά opp. τὰ χαϑόλου 41,10. 39 οὐ 

xaV ὑποχειμένου 48,19 

58,16 sq. 59,36 sq. 

μέρος dist. ὄργανον 1,15 14,18 sq. 

μέσος. 

μεριχὴ οὐσία 

εἰς μέσον ἄγειν 20,34 

ν»εσότης. αἱ μεσότητες τῶν ἐναντίων 198,1 

μεταβολή dist. χίνησις 1958,1754. ἡ χατὰ 

τόπον μεταβολή 53,28 εἶδος 
146,3 

μεταφορά. κατὰ μεταφοράν 51,35 

39,1.3 ἔστιν ἡ μεταφορὰ 

ἀναλογία 35,4 

μεταφοριχός. 

59,93 
μήποτε cum ind. 124,16 

μήτις 19,13 22,31 

μήτοι 53,21 

χινήσεως 

ὁμώνυμα 

σύντομος 

μεταφορικῶς Opp. κυρίως 

μνηστεύεσθαι 53,12 

μοναδιχός 08,39. 94 

μονάς 90,15 110,19 



156 μονοειδής 

μονοειδής. μονοειδῇ συγγράμματα 1.1 

ἐμονόμεσος. μονόμεσα ἐναντία 191,92 

μόνος. καὶ μόνος 6,24 20,24 55.1. 97 al. 

εἷς xal μόνος 19,21 40,10 τὸ μόνον διχῶς 

λέγεται 90,18 

μόριον dist. μέρος 14,31 15,3 
μορφή vide σχῆμα 

Νιχᾶν syn. ἀληϑεύειν 11.20 19,19 
νόει μοι 115,36 136,35 

, ͵ pee V ODD * ' 

ἐνοθεύοντο τὰ βιβλία τὸ παλαιὸν 

νοεῖν. 

νοϑεύειν. 

χατὰ τρεῖς τρόπους 19,0 φύσις νενοϑευ- 
μένη 98,20. 81] 

γοῦς. ὁ σύμπας νοῦς τῆς 

ὅδε. τὸ τόδε τι σημαίνειν 68,30 sq. 

οἰχονομιχός. οἰκονομικὰ συγγράμματα 1,99 

ὁμογενής 38,11 94,8 

ὁμοειδής 38,12 67,7 145,19 

ὅμοιος. ÓOpotoy — ἀνόμοιον 96,2 129,5 

ὁμοιότης. χαϑ᾽ ὁμοιότητα (ὁμώνυμα) διχῶς 

352. 9 

περὶ ὁμωνύμων 20,4.9 28,25 sq. 

τὴν αὐτὴν ἔχειν τὰ 
ὁμώνυμα καὶ τὸν αὐτὸν τόνον χαὶ τὴν 

αὐτὴν πτῶσιν χαὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα 858,10 

τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ λόγου. . χαὶ τὸ αὐτὸ 

γένος 99,29 τὰ εἴδη τῶν ὁμωνύμων 34,5 

xai" οὺς (τρόπους) δύναται χοινωνεῖν τὰ 

ὁμώνυμα τοῖς συνωνύμοις 95,17 ὁμωνύ- 

poc χατηγορεῖσϑαι 121,14 

ὄνομα. διττόν: τὸ μὲν πτωτιχὸν . . τὸ δὲ 

φερόμενον χατὰ πάσης λέξεως σημαινούσης 
τι 90,9 

ὀνοματοθετεῖν 105,16 sq. 

ὅπου γε 4,36 53,22 68,9 88,21 

δρᾶν. τὸ ὁρῶ ὁμώνυμόν ἐστι: χάὶ γὰρ wal 

τὸ ϑεωρῶ χαὶ τὸ βλέπω σημαίνει 90,7 

ὄργανον τῆς φιλοσοφίας opp. μέρος 1,15 
14,18 

δρισμός syn. ὅρος dist. ὑπογραφή 26,12. 20 

£x γένους καὶ διαφορῶν 65,33 

δριστικὸς λόγος 80,26 

δρμιή. καϑ' ὁρμήν opp. φυσιχῶς 132,9. 10 

ὄρνις dist. πτηνόν 104,40 

I INDEX 

ὅσος. ὅσον ἐπὶ τούτῳ τῷ λόγῳ 19,13 

ὅταν cum ind. 47,10. 12 sq. 

ὅτε cum coni. 17,33. 35 32,10 al. 
οὐδέ --- οὐδέ 135,4 141,6 

οἱ ἰατροί νόσον καὶ οὐδέτερος. ὑγείαν 

ἔμμεσα νομίζουσιν εἶναι xai λέγουσι τὸ 

τούτων μέσον οὐδέτερον 138,14 

διπλῆ ἐστιν ἡ οὐσία, ἣ μὲν πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν λεγομένη τῶν συμβεβηχότων 

. . ἡ δὲ χατὰ πάντων τῶν ὄντων φερο- 

opp. συμβεβηχός 41,10. 27 

οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ 423,18 περὶ οὐσίας 

7.1 πόσα τὰ σημαινόμενα δ1.,91. 86 

περὶ τῆς συνθέτου 58,10 χαϑόλου — 

μεριχή ὅ8.10 πρώτη --- δευτέρα 58,21 

95,31 60,20 τίνος χάριν μὴ . . τὰ γένη 

τρίτας οὐσίας (ἐχάλεσεν) 60,9 τὰ ἴδια 

τῆς οὐσίας 0.94 34. ἴδιον μόνῃ αὐτῇ 

ὑπάρχον χαὶ πάσῃ 80,20 

οὐσία. 

͵ 0509 μένη 92,94 

οὐσιώδης 82,8. 9 115,40 138,10. 11 

οὔτε δέ 68,19 76,11 ἀλλ᾽ οὔτε μήν 19,23 
οὗτος. ταυτὶ xol ταῦτα 196,27 

παϑητιχὴ ποιότης χαὶ πάϑος 

1057 1e dist? 

Παϑητιχός. 

(τρίτον εἶδος ποιότητος) 

115,96 123,18 

πάϑος dist. παϑητιχὴ ποιότης 115,17. 36 
παναρμόνιος 11,5 

παρακολουϑεῖν ἑαυτῷ 11,57 

παραλογισμός 80,10. 22 121,26. 8 

παραπέτασμα 12,9. 15 45,95 

παρατήρησις 82,10 

παραφυάς 103,50 

παρέχτασις 89,99 

παρρησιαστιχός. τὸ παρρησιαστιχόν 8,2 

παριστάναι. παριστῶν 95,6 

Participium libere usurpatum 

22,13. 14. 31,9 48,5 135,11 

περὶ παρωνύμων 38,13. μέσα 

14.20 

παρώνυμος. 

συνωνύμων χαὶ ἑτερωνύμων 40,10. παρω- 

νύμως χατηγορεῖσϑαι 127,14 sq. 

πάσχειν vide ποιεῖν 

παχυμερής. παχυμερῶς 53,14 

πένταϑλος 121,20 

περίϑεσις. οὐσίας περὶ οὐσίαν 

141,4 

περιττότης Opp. ἀρτιότης 10,10 94,57 

πῇ. τὸ μὴ ὄν, τὸ πῇ, μὴ Tj δηλονότι 14,14 
πῆσις (εἶδος τῶν πρός τι) 99,22 

περίϑεσις 
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πλάτος partitio 49.217 sq. 

πλεονεξία opp. ἔλλειψις 94,94 

πνεύμων ϑαλάττιος 107,11 

ποδηγεῖν 1,5 
ποιεῖν. περὶ τοῦ ποιεῖν xal πάσχειν 131,12 

cát 131,17 

τὰ εἴδη 132,8 

ποιή τῇς: οἱ moral... 

τὰ περὶ τῶν ϑείων δογμάτων λεγόμενα 

11,39 cf. 43,35 

ὁ ποιητικὸν αἴτιον 111,17. 27 

εἰ χατηγορίαι εἰσί 131,25 

υὖϑοις ἀπέχρυπτον 

πο ἢ τὸ χίός: 

ποιός. περὶ ποιοῦ xal ποιότητος 119,11 

τάξις 113,26 ἐπιγραφή 114,17 εἴδη 

115,15 διαίρεσις 116,21 διαφορὰ τῶν 

εἰδῶν 117,10 
ποιὸν τρία σημαίνει 

121,28 sq. 

ER de. 

ποιότης vide ποιός 

πολιτικός. 

τάξις τούτων 117,17 τὸ 

114,22 «à ἴδια 

ποιχίλα συγγράμματα 1.1 

πολιτιχὰ συγγράμματα 1,99 

πολύμεσα ἐναντία 151,91 sq. 

τὰ πρὸ τῶν πολλῶν .. τὰ ἐν τοῖς 

πολλοῖς 19.92 
- LJ 

τοῦ UOQGTOS .. 

*aoÀbp.ecoc. 

πολύς. 

πολλοῖς . . τὰ ἐπὶ τοῖς 

63,9 sq. 132,55 

τὸ πολύ φαμεν (47,6 τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον 

89,29 92,10 98,8 
πολυώνυμος. 

πόρισμια dist. 

90,8 

ποσός. περὶ τοῦ ποσοῦ 81,15. τάξις 81,21 sq. 

διαιρεῖται εἰς συνεχὲς 

^ 
πῶς ἐπὶ 

τὰ πολυώνυμα 21,18 

ϑεώρημα, λῆμμα 61,16 sq. 

χαὶ διωρισμένον {1.2 

82,94 ὑποδιαιρεῖ τὸ 

διωρισμένον 83,22 sq. τὸ μὲν ἔχει ϑέσιν 

τὸ δὲ οὐχ ἔχει ϑέσιν 88,97. τὸ die o 

αὑτὸ τὸ δὲ χατὰ συμβεβηχός 89,2 

— ἀόριστον 90,9 ἴδια τοῦ ποσοῦ 90,7 sq. 

ποτέ. τὸ ποτὲ τριχῶς (λέγεται) 132,16 

ποῦ. τὸ ποῦ ἑξαχῶς λέγεται 132,14 

πρᾶγμα. πραγμάτων 

ἀτελῆ τὰ δὲ τέλεια 03,21 ἁπλᾶ --- σύν- 

ὕετα 53,90 

πραγματειώδης 28,6 

πραχτιχός. πραχτιχὰ συγγράμματα 1,20 

πρᾶξις opp. ϑεωρία 2,11 24,22 

προχατάληψις 80,32 

προχατάρχειν. προχατήρξαντο τῆς αἱρέσεως 

8,14 

προλαμβάνειν intrans. 4,4 25,11 102,32 al. 

τὰ προλαμβανόμενα 1,8.20 ἕξ 12,20 

συνεχὲς χαὶ τὸ 

{ ὁριστόν 

τῶν τὰ μέν ἐσιιν 

προλέγειν. ζητήσωμεν ἕξ τινα πάντοτε 

εἰωϑότα παντός βιβλίου προλέγεσϑαι 1,11 

σπουδαῖος 151 

πρόνοια 99,11 

πρός. πρὸς ἐπὶ 3,94 7,19 περὶ τῶν πρός 
τι 90,92 ἡμεῖς τῇ ἑνιχῇ ἐπιγραφῇ (i. e. 

περὶ τοῦ πρός τι) πεισθῶμεν 97,94 114,20 

τάξις 971.0 ἐπιγραφή 917,21 διασχευή 

9,38 ὑπόστασις 98,0 εἴδη 99,21 ἴδια 

103,6 ἰδίαν ὕλην οὐχ ἔχει, ἀλλὰ 

παραφυάδι ἔοιχε 109,90 ἀληϑινὴ ὑπογραφή 
109,20 Πλατωνιχκή --- Περιπατητιχή 112,20 

ὡς τὰ πρός τι ἀντιχεῖσϑαι 134,34 sq. 

πρόσκαιρος. κατὰ πρόσχαιρον 123,36 

προτέλειος. ἐν τοῖς προτελείοις 56,2 

πρότερος. τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον 108,8 54. 

περὶ προτέρου 143,25 147,10 

πενταχῶς 144,50 

προφοριχὸς λόγος 18,117 8,8 

πρῶτος. πρῶτα (an πρότερα) τὰ μεριχὰ 

τῶν χαϑύόλου 24,1 sed πρώτη ἐστὶν ἡ χατά- 

λέγεται 

τὰ χαϑόλου 
πρῶτα τῶν μεριχῶν 58,23. 29 al. 

πτηνός. τὸ πτηνόν dist. ὄρνις 105,1 

πτῶσιν χαλοῦσιν οἱ φιλόσοφοι . . 

Vgl τῆς ἀποφάσεως 42,25 

πτῶσις. 
MJ , τὴν τελευταίαν 

90 
πτωῶτιχος. 

συλλαβὴν τῆς λέξεως 40,25 

πτωτιχὸν ὄνομα 30,10 

πυχνός. τὸ πυχνὸν δύο σημαίνε: 124,19 

πύχτης dist. πυχτιχός 125,9 sq. 

Ῥευστός 4,26 

ῥητόν 16,35 (1,13 al. 

τὸ ῥευστὸν τῆς ὕλης 120,6 

ῥητορικός dist. ῥήτωρ 125,12 

ῥοπὴ οὐχ εἶδος ποσοῦ ἀλλὰ μᾶλλον πάϑος 

ποσοῦ ἐστιν 82,95. 89 

ῥυϑμίξειν. ῥυϑμίζεσϑαι 9,6 

Σαρκόπτερος 105,2 

σημεῖον 96,17 110,20 

21 

σηραγγώδης 124,51 

σκιαγραφία opp. τελεία γραφή 53,13 55,35. 
26 

σκινδαψός 20,17 

ἐσχοπήσατε 40,6 

σχοπός 1,12. 25 sq. 18,22 

σολοιχίζειν 28,31 41,20 

σοφιστιχός. 

τῆς γραμμῆς 86,17. 

σχοπεῖν. 

σοφιστιχοὶ συλλογισμοί 8,24 

σπουδαῖος 190,2] 



στάσις 

EA 

στέρησις. ἕξις pene 

139,19: 2 

POE στοιχεῖα 42,17 

i 26,1 

σύγγραμμα. συγγράμματα ἄψυχα — ἔμψυχα 

12,91. 89 
συγγραφεύς 1,18 

στέρησις 124,55 sq. 

συλλαβή. μαχρά — βραχεῖα 81,10 

ἔ μακρῶν τὰ μὲν δύο ἔχει χρόνους, . . τὰ 

ον 81,20 
λόγων) 

δὲ Eja ἥμισυν ἔχει χρόν 

συλλογισμός (συλλογή τις 

σοφιστιχοὶ συλλογισμοί 8.20 
συλλογιστιχὸς λόγος 98,12. 18. 

συμβαίνειν. τὸ συμβεβηχός opp. 7j διάνοια 

9,18. 84. τὰ συμβεβηκότα opp. οὐσία 32,95 

41,10. 28 al. 
46,26 sq. χωριστά 48,28 66,31. ἀχώριστα 

66,98 συμβεβηχός opp. «aU αὑτό 

89,97. διττὸν τὸ συμβεβηχός 107,18 

συμπλοχή 55,24 sq. 

συναναιρεῖν opp. συνεισφέρειν 

opp. 

ἐν ὑποχειμένῳ 43,15 def. 

χατὰ 

v 9'(2'1 108,12 

συνεισφέρειν συναναιρεῖν ὅ1,20 sq. 

108,13 142,3 
συνεχής. τὸ συνεχὲς ποσόν 82,99 sq. xaxd 

114,9 
ἡμῖν πρότερα xai γνωριμώτερα 114,40 

ἁπλᾷ 

συνταγυατικός. συνταγματιχὰ συγγράμματα 
€ O9 

6:23:79 

συνῳδός 23,4 

συνώνυμος. τὰ συνώνυμα 26,10 περὶ 

συνωνύμων 21,9]. τὸ συνώνυμον διττόν 

. . ἢ τὸ μεταδιδοῦν ὀνόματος χαὶ λόγου 

ἢ τὸ συμβαλλόμενον πρὸς τὸ εἶναι 68,177 

συστατιχός Opp. φϑαρτιχός 94,2. 3 

σχέσις. ἐν σχέσει opp. καϑ' αὑτό 54,7 sq. 

61,11 

σχῆμα καὶ μορφή (τέταρτον εἶδος ποιότητος) 

115,18 128,39 sq. 

σχιζόπτερος 105,2 
^ D σῶμα (ποσὸν συνεχές) 8 διττόν, τὸ μὲν 

' 
μαϑηματιχὸν τὸ δὲ oto) 85,40 

σωματοποιεῖν 22,25 

φϑαρτιχὸς 14,9 135,25 142,5 

τῆς ἐπιϑυμίας “(ἀρετῆς 

σωστιχός opp. 

σωφροσύνη 10,20 
γνώρισμα) 10,22 

tc (εἶδος ϑέσεως) 101,17. 26 102,1 sq. 

I INDEX 

Id Etc 1.19 ERGO —  pós Tpüc 58,25 

τὸ ἔχειν τάξιν dist. ϑέσιν ἔχειν 89,23 

ταυτόμιατον. ἐκ ταυτομάτου 99,11 

ταυτότης 99,22 

τελεῖν ἐν βάϑει 120,22 

τελειωτιχός opp. φϑαρτικχός 88,2 114.1 

132,12. opp. χακωτιχός 116,21 sq. 119,30 

τελιχός 41,18 

τεμαχίζειν 95,95 

τετράγωνος ἀριϑμός 110,9 

τέως 20,22 syn. πρῶτον 3,6 

τοῖος 7; toio; 31,22 (6,8 

τόπος. διαφέρει ὁ τόπος τοῦ ἀγγείου 41,8 
ς ποσὸν συνεχές 83,24 ἐπιφάνεια περατοῦσα 

84,9 
τοσοῦτος. τοσοῦτον... ὅτι 19,28 23,1. 15.21. 

2 

τράχηλος τῆς περιστερᾶς 98,21. 94 

τρίπους ἡ καλουμένη Ἀπόλλωνος 23,35. 36 

τροπή anni tempestas 89,20 
τρύξ 44,11 

τυφλότης (παράδειγμα στερήσεως) 194,98 

136,11 sq. 

τύχη. ἀπὸ τύχης ὁμώνυμα 34,8 

Ὕδωρ. πῶς πολύ φαμεν 11,0 92,5 
ὕλη opp. εἴδος 37,27 53,36 

82,21 ἡ ὕλη τῆς ἀπορίας 111,17 

ἀνείδεος 58,2 

ὑμενόπτερος 105,2 

ὑπάλληλα 22,10 ορρ. 

τὰ ὑπάλληλα λεγόμενα 

ὑπάλληλος. ᾿ τὰ 

ἑτερογενῇ 51,16 

γένη 90,23 

ὕπαρξις 92,51. 41 56,6 sq. 

ὑπεναντίος 128,13 

ὑπισχνεῖσϑαι. ὑπισχνούμεϑα ποιήσασϑαι 

14,14 
ὑπογραφή 20,12 dist. ὁρισμός 40,28. 88 

ὑπογραφιχός. ὑπογραφιχῷῶς 44,1 

ὑποδιαίρεσις expl. 85,1 sq. 

Opp. κατηγορεῖσθαι 22,16 sq. 

ἐν ὑποχειμένῳ οἱ 
43,14 sq. ὡς «aU ὑποχειμένου χατηγο- 

ρεῖσϑαι expl. 50,12 sq. 

ὑπομνηματιχὰ συγγράμ.- 

ὑποχεῖσθϑαι 

χα ὑποχειμένου 

ὑπομνηματικός. 

paca 6,29. 24 sq. 

ὑπόστασις 64,30 

ὑπτιασμένος νοῦς 

ὕστερος vide πρότερος 

128,12 
€ , 

ὑπτιάξειν. 



VERBORUM 

ὕφεσις 99,22 116,2 

ὑφηγηματιχός 11,13 

Φανεροῦν 16,97 

φϑάσας 11,14 
1 

φϑάνειν. 
φϑαρτιχός opp. σωστιχός 14,8 149,6 opp. 

τελειωτιχός 83,2 132,12 opp. συστατιχός 

94,2. ὃ 
φϑαρτός. 

ΟΡΡ. τὰ ἀίδια 44,34 

τὰ γεννητὰ χαὶ φϑαρτά 4,91 

φθινόπωρον 89,20 

φϑορά (πρᾶγμα ἀτελές) 55,28 

146,2. 11 
φιλοσοφία πρώτη 20,28 21,6. ἡ 

φλεβοτόμος. τὸ φλεβοτόμον 18,11 

φρόνησις 10,19 

λογισμοῦ 10,21 

φροῦδος 136,24 

φοιτητής 11,84 

φυσιχή 9,10. 12. 53 81,15 

φυσιχὰ συγγράμματα 0,90 

φυσιολογία 19,95 58,9 85,26 

φυσιολογιχή 9,91 sq. 

«Τῷ , 
εἴδος κινήσεως 

139,21 Ad. 

ἀρετῆς ἐστι γνώρισμα τοῦ 

φυσιχός. 

2 - - 

Qpuiy 159 

φύσις. χατὰ φύσιν --- παρὰ φύσιν 61.25 

φύσει opp. ϑέσει 3,24 95,9sq. opp. 

χρόνῳ 108,12 sq. 

φωνή. φωναὶ ἄσημοι — σημαντιχαί 20,15 

89,10 σύνθετοι — ἁπλαῖ 21.17 

φωτεινός. φωτεινὴ διάνοια 1,5 

Χείρ. 
χορηγεῖν L4 

χρησιμεύειν 22,8 

χρήσιμος 29.2 τὸ χρήσιμον 1,12 

7 μετὰ χεῖρας πραγματεία 19,55 

χρόνος (ποτὸν συνεχές) 89,24 πάϑος χινή- 

σεως 83,90 χρόνῳ opp. φύσει 108,12 sq. 

χρῶμα 125,94 sq. 

V7ooc. τὴν Ψῆφον ἀποδιδόναι 588,29 

τελείαν 59 ,91 60,5 0 

ógov 126,18. 19 E 
pm b 

TS TO 
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IT TNDEX NOMINUM 

A$9m5vaioc. (ἐν Πολιταίαις) τὸν βίον ᾿Αϑη- 
ναίων val ἄλλων τινῶν διηγεῖται 6,15 

Αἴας. 

μώνιον ἐχ 

1 * v ^ AY Lu 
τὸν μὲν . . εἴποιμεν ἂν Αἴαντα TeAa- 

Σαλαμῖνος μονομαχήσαντα μονομαχη 
σ " 1 * T Exzopt ἑαυτὸν σφάξαντα, τὸν δὲ ᾿Οιλέως 

εἴποιμεν ἂν Λοχρὸν ἐξ ᾿θιλέως 2,14 

32,5 sq. 35,96 sq. 

Αἰϑίοψ 116,7 
"A: ^ cnm , LÀ 95 

h E Περιπατητιχός 5,25 

Αχαδημία. ἐν Ἀχαδημίᾳ 5,24 

᾿Αλέξανδρος ὁ Μαχεδών e. g. 99,12 
rj "& oy ^ , m € t€ 

Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς 1,10 19,92. com- 

mentaria Aristotelis et Theophrasti Cate- 

goriarum seripsit 13,24 περὶ μόνων 

νοηνάτων (διαλέγεσθαι τὸν ᾿Δριστοτέλη 

ἔλεγεν) 18,21 19,17 132,92 χαὶ ἰδίας 

ἐπιλύσεως εὐπορεῖ" φησὶ γὰρ ὅτι τὰ ἄτομα 

πρῶτα ὑπάργει τῶν χαϑόλου: πρῶτα δέ eL 
φησι τῇ φύσει (ob πρὸς ἡμᾶς) 58,28 

᾿Ανδρόνιχος Aristotelis epistolas collegit 

6,12 
Ἀπόλλων. ἡ τρίπους ἣ καλουμένη Ἀπόλλωνος 

λοξῶς ἐμαντεύετο 12.12 

Ἄρατος (Phaenom. 44) 15,6 

Ἄρειος πάγος (δικαστήριον ἐν ᾿Αϑήναις) 42,4 

9.96 

Ἀριστάρχῳ γραμματιχή 

τῶν στρατηγῶν ἐγκώμια 

ἐπέγραψε 22,21 

"Apt 
Ἀῃριστοτέλης. μὴ εἷς καὶ μόνος E 

ππος ὃ Κυρηναῖχός 3,16 

ὁ Σταγειρίτης ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπίχλην 

Μῦϑος, ἀλλὰ δὴ χαὶ ὁ χαλούμενος παιδο- 

᾿Αριστοτέλης, ἐλέγετο Περι- 
πατητιχός 5,20 ὁ 

Σ 4 
ἐλέγχοις 

τρίβης 18,21 

ϑεῖος [Πλάτων χαὶ 

᾿Αριστοτέλης δυσωποῦσιν τὴν 

Ἀῃριστοτελικός. 

αἵρεσιν τούτων (τῶν ᾿Εφεχτιχῶν) 4,4. 9 

τῶν συγγραμμάτων τὰ μέν ἐστι μεριχὰ τὰ 

δὲ χαϑόλου τὰ δὲ μεταξύ τῶν χαϑόλου 

χαὶ τῶν χατὰ μέρος 0.9 μεριχά 0,11 αἱ 

ἅστινας ἐπιστολαί, ᾿Ανδρόνιχός τε χαὶ 
Ἀρτέμων συνήγαγον 0.12 μεταξὺ . . jj 

ΠΕερὶ 
οὖσαι 0,14 τῶν χαϑόλου τὰ μέν ἐστιν ὑπο- 

ζῴων ἱστορία χαὶ αἱ Πολιτεῖαι cv 

υνηνατιχὰ τὰ δὲ συνταγματιχά 6,29. μονο- 

eir, — ποιχίλα 1.1 αὐτοπρόσωπα — διαλο- 

γικά 1,5 ἐξωτεριχά — ἀχροαματιχά T, € πρα- 

χτιχά — ϑεωρητιχά 0,25 λογικά 1,28 φυσιχά 

ϑεολογιχά --- μαϑηματιχά 1.90 ἠϑιχά 

— οἰχονομιχά -- πολιτιχά 1,95. τί τὸ 

εἶδος τῆς ἀπαγγελίας 11,9 διὰ τί ἀσάφειαν 
Lé * Lt *, 

ἐπετήδευσεν 11,21 ὅπου μὲν xoi αὐτὸς 

ὀνοματοϑέτης γίνεται, τότε τὸ λέγω τίϑησιν 

ἢ τὸ χαλῶ ... οὕτω πρῶτος τὸ μέρος 

τῆς προτάσεως ὅρον ὠνόμασεν. . ὅτε δὲ 

συνειϑισμένον λέγει ὄνομα, τότε τίϑησι τὸ 

λέγεται 7| τὸ χαλεῖται 29,13 

Ἂῃριστοτελιχὰ συγγράμματα 

ἐνοθεύοντο 13,15 sq. σχοπὸς τῶν ΚΚατη- 
Ἱοριῶν 18,22 ἐπιγραφή 22,19 οἱ πολλοὶ 

ἐπέγραψαν Πρὸ τῶν τόπων 22,95 γνήσιόν 

στι τὸ βιβλίον 22,38 φασὶν ὅτι εὑρέϑησαν 
gua ιοϑήχαις. . τῶν μὲν Ἄναλυ- 

τικῶν pl xoc Q^ βιβλία, τῶν δὲ ἰζατηγο- 

pov g 24,14 

αὐτό (τὸ τρίτον τμῆμα τῶν Κατηγοριῶν, 

οὔ. 0o ν ταῖς 

οἱ μὲν γὰρ νόϑον εἶναι 

ἐν ᾧ διαλέγεται περὶ τῶν ἀντιχειμένων 

p. 110. 10 54.) ἔλεγον 199,14 sq. 

τῶν ἀρχαιοτέρων βιβλία Περὶ τοῦ πρός 

2 * 
τα μεν 

τι ἐπιγράφουσι, τὰ δὲ τῶν νεωτέρων [Περὶ 

τῶν πρός τι 91,28 τὸ τέλος τῆς Ἄριστο- 

τελιχῆς φιλοσοφίας 9,14 

48,91 

οἱ ᾿Αριστοτελιχοί 



v Aristotelis epistolas collegit 6,12 

COPIAR nc. vide Σωκράτης 
cy 1 H n - 
Ἀρχύτας ἐπέγραφε τὰς Κατηγορίας [Περὶ γενῶν 

23,91 ἔλεγεν. “δεῖ προτάττεσϑαι τὸ ποιὸν c 
τοῦ ποσοῦ 81,31 γράψας Περὶ τῶν δέχα 

γενῶν 82,2 

Ἀσχληπιάδης. οἱ 
8,22 

? 

Ἀττιχός. 

e iz τς 
τῶν ᾿Ασχληπιαδῶν παῖδες 

Ἀττιχὸν σχῆμα 29,0 οἱ ᾿Αττιχοὶ 
ἐξηγηταί 120,92 

Ἀχιλλεύς 30,20 D * 

Γαληνὸς ἐλέγχει τούτους (τοὺς ᾿Εφεχτιχοὺς) 

ἀπὸ τῆς ἐναργείας 4,15 

Δημοκρίτειος. 
Δημόκριτος 9.14 

Δημοσθένης 18,7 

"Ex*o0p 21,15 

Ἔλαία et ᾿Ελέα confunduntur 35,18 

Ἔ λάτης. τὸν Ἔλαάτην, ἄνδρα τὸν ἀπὸ 

Ἐλαίας τῆς πόλεως τῆς ᾿Ιταλίας 32,18. 22 

“Ἑλένη e. g. 39,2. 6 

“Ἕλενος e. g. 39,2.6 

"Ezt«obpetos. ᾿Ἐπιχούρειοι 2,18 
Ἐπίχουρος 3,14 
"Epertptaxóc. |j "'Epczp 

3,16 οἱ "Epezptazot de 

᾿Ερετριεύς (Δίενέδημος) ὃ, 

Δημοχρίτειοι 9,13 

ιαχὴ φιλοσοφία 

Ἕρμῖνος (ἔλεγεν περὶ μόνων πραγμάτων 
διαλέγεσθαι τὸν ᾿Αριστοτέλη) 18,90 19,6 

“Ἑρμογένης. ἡἣ “Ἑρμογένους τέχνη 18,8 

g. 99,25 
Εὔδημος US scripsit 19,25 

Εὐχλείδης (Μεγαρεύς) 9,11 (mathematicus) 

120,1 

᾿Ἐφεχτιχός. 

Δήνων 93,19 

Ἣδονιχός. οἱ ᾿Ηδονιχοί 5,8 

(Ἡράκχλειτος) (frg. 41 Byw. 12 et 91 Diels) 

4,93 
(Ησίοδ ος) (Theog. 459) 12,2 

Θαλῆς. ἡ Θαλοῦ ἀστρονομία 109,1 

Θεαίτητος e. g. 90,10 

ἔστι δὲ ἣ μεταφορά, 

Εὔβουλος e. 

οἱ ᾿Ἐφεκχτιχοί 9,32 sq. 

θεμίστιος. ὥς φησιν 

Θεμίστιος, σύντομος ἀναλογία 25,4. Θεμιστίου 
λύσις ἀπορίας 48,14 

Θεόφραστος Categorias scripsit 10,24. com- 

me tarium suarum Cat. 19,90 Alexander 

commentarium eius Cat. scripsit 10,94 

Θουκυδίδης (II, 49) 120,11 

Ἰάμβλιχος recte iudicat de fine Cate- 

Ὅμηρος 18,7 20,17 (A 21) 

161 πατητιχός 

Ἴδη 95,4 

᾿Ιοβάτης ὁ τῆς Λιβύης βασιλεὺς ἐράστης 

ἐγένετο τῶν Πυϑαγορικῶν συγγραμμάτων 

13,13 
Ἱπποκράτης (Aphor. 2,10) 10,7 

109,1 
ἡ Ἵππο- 

χράτους ἰὰτριχή (Aphor. 1.8) 

121.20 

Κάστωρ xat Io Ἂν χης 145,13 

Κόραχος πέτρα 42,4 55,28 

(Κράτυλος) 1,33 

Κυνιχός. [Κυνιχοὶ ἐχλήϑησαν φιλόσοφοι διὰ 

050 τινὰς αἰτίας 9.21 

Κυρηναῖκός (Ἀρίστιππος) 9,16 ἡ Κυρη- 

ναϊχη φιλοσοφία 8.15 οἱ 

5,98 

Λοχρός 27,16 

Λοξίας 12,14 

Λυχεῖον. ἐν τῷ Λυχείῳ 5,20 ἐν 

54,14. 56,11 

Λύχειος Περιπατητιχός 5,26 

ΚΚυρηναΐχοί 

Λυχείῳ 

Μεγαρεύς 8,18 
Μεγαριχὴ φιλοσοφία 3,11 

Μένανδρος ἐν προοιμίοις τῆς 
Μεγαρικός. 

Λευχαδίας 

ὀνόματα ἐκάλεσεν πᾶσαν ) 

Μενέδημος 6 ᾿Βρετριεύς 2,16 

Μίλων ὁ ἀϑλητής 121,19 
Μῦϑος. cognomen Aristotelis. cuiusdam 

13,22 

Ξενοχράτης 5,29 sq. 

"ιλεύς 27,18. 16. 32,9 sq. 
COXvopztó8cpoc) suum in Isagogen com- 

mentarium  deperditum spectat 16,26 

60,10 68,15. 11 profitetur in librum De 

interpr. commentarium 230,13  Themi- 

stium sequitur 48,14 ὁ φιλόσοφος 33,28 

ὃ ἡμέτερος διδάσκαλος 101,17 

“Ομηρικὰ συγγράμματα 193,15 
9.285 (B 204) 

9,22 (A 482) 33,25 (P 120) 29,20 

(Ορφικχός) frg. Orph. 12,11 
cognomen Aristotelis cuius- 

€ , O p. mp tx óc. 

Παιδοτρίβης. 

dam 18,28 

Πεισίστρατος ὁ τῶν 
“Ὁμηριχῶν (συγγραμμάτων ἐραστὴς 

᾿Αϑηναίων τύραννος 

τῶν 

ἐγένετο) 13,15 
, M - Πελοποννησιακός. ἐν τοῖς Πελοποννη- 

σιαχοῖς χρόνοις 41,4 ἐν ΠΠελοποννησιαχῷ 

πολέμῳ 954,15 56,12 

Περιπατητικός. οἱ Περιπατητικοί 9,19 sq. 

goriarum 19,51 τὴν λογιχὴν ὄργανον νομίζουσι 14,20 

Comment, in Arist. XIT 1. Olymp. Proleg. et in Cat. 11 



162 Περσίς 

Περιπατητιχὴ τῶν πρός τι ὑπογραφή 

112,21 

Περσίς. ἐν ΠΙΕερσίδι 94,11 

Σ 
ἐποιεῖτο συνουσίαν Ὁ.20 ὃ ϑεῖος Πλάτων χαὶ 
? ,3 ^ 

Ἀριστοτέλης ὃ 

Πλάτων κινούμενος τὴν τρὸς τοὺς ἑταίρους 

ἐλέγχοις δυσωποῦσιν τὴν 

αἵρεσιν τούτων (τῶν ᾿φεχτιχῶν) 4.4. τ 
D 

H 

ἐπιγεγράφϑαι ἐν τῷ τοῦ [Πλάτωνος μουσείῳ 

“ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω᾽ 9.1 ἔλεγε 
"7 M 

ὅτι δεῖ ἀπαγαγεῖν αὐτοὺς (τοὺς νέους) ἐν 

τοῖς συμποσίοις χαὶ μεϑύσχειν 11,31 

μέρος ἅμα καὶ ὄργανον (τὴν λογιχὴν 

νομίζει) 14,20 ἐπέγραψε Φαῖδρος, ᾿Αλχι- 

ιάδης 22,26 

᾿Αριστοτέλης τὸ τόδε μερικῶς ἐπιφέρει xal 

ὁ δὲ Πλάτων οὐχ ὡς ὃ 

τὸ τοιόνδε χαϑόλου, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν 

68,91 

μενον διαιρεϑηναι καὶ μέχρι μονάδος... 

^ 
ἄρτιον (ἀριϑμιὸν) ἔλεγεν τὸν δυνά- 

' à 

μέσους δὲ ἀριϑμοὺς ἔλεγεν τοὺς Otatpou- 

μένους μὲν εἰς δύο ἴσα, μὴ μέντοι μέχρι 

μονάδος διαιρουμένους 191,93 

Πλατωνιχός. [ΠΙλατωνιχὴ τῶν πρός τι 

ὑπογραφή 112,20 

Πλωτῖνος (Enn. I lib. III, 3 p. 20) 10,1 

eius opinio de mali odore 49,5 (Enn. 

VI lib. IIT, 12 p. 627) 94,14 

Πολυδεύκης 145,13 

Πορφύριος (ἔλεγεν περὶ φωνῶν μόνων δια- 

λέγεσϑαι τὸν ᾿Αριστοτέλη) 18,50. 32 (Isag. 

p. 8,19) 22,32 (p. 18,1) 116,5 126,8 (p. 

9,21) 128,9 

II INDEX NOMINUM Τρωϊχός 

οἰόμενος 

τοῦτο ἀληϑὲς εἶναι 4.9 

Aristotele 4,10 

Πρωταγόρειος δόξα 91,22 

Φιλάδελφος 

(συγγραμμάτων ἐραστὴς 

Πρωταγόρας τὸ δοχοῦν ἑχάστῳ 

refutatur ab 

Πτολεμαῖος ὁ ἐπίχλην τῶν 

"Αριστοτελιχῶν 
ἐγένετο) 13,14 

Πυϑαγόρας 3,13 
φοιτητὰς τὰ ἐν ταῖς νυξὶ γιγνόμενα ἐνύπνια 

11.35 
λέγων ὅτι οὐ ὃεῖ ἄψυχα χαταλιμπάνειν 

ἔμψυχα 19,91 

Πυϑαγόρειοι 8,18 

Πυϑαγορικός. τὰ [Πυϑαγορ!χὰ συγγράμματα 

19,14. 86 54. 

Σαλαμίς 21,15 

Σταγειρίτης 19,29 

Στοά. οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς 38,8 
Στωΐϊχός. 

u iA , [4 , ^ 

μεθ᾽ ἡμέραν ἡρώτα τοὺς 

οὐκ ἀπέλειψεν οἰχεῖον σύγγραυμα, 

συγγράμματα .. ἀλλὰ .. 

Πυϑαγόρειος. 

Στωϊχοὶ ὀνομάζονται διὰ τὸ ἐν 

τῇ ποιχίλᾳ στοᾷ Ζήνωνα διατρίβοντα παι- 

δεύειν 8,18 μέρος αὐτὴν (τὴν λογικὴν) 

νομίζουσι 14,19 

Σωκχράτης φαλαχρὸς προγάστωρ φιλόσοφος 

31,81 al. e. g. 35,31 al. ᾿Αϑηναῖος σιμὸς 

προγάστωρ φαλαχρὸς Σωφρονίσκου 'Apyt- 
υήδους 106,6 

Τελαμών 2:;19 32,9 

Ἱελαμώνιος 27,15 32,19 

Τερψίων (Meqapeoz) 3,17 

Tpmtxóc. ἸΤρωϊχὸς πόλεμος 47,5 89,35 
108,14 



ΠΡ ἸΡ ΡΕΙ Α TONEGI 

Phapdo: p260B- . ...- m 142,18 Parm»pol953:D cc 14,22 

| AT MA 10,6 Ale I BA bbES 2. 2... 108 

po Boe Ee: 135,25 Gar pA4S o uoo leac. 24,18 

p.369... $1010 Rei publ. IL,15 p. 315 E 3,90 

HE hexet. p. 182A 203.5 - S EET92 VII, 14. p. 584 E 14,21 
Sophist. p. 2250 . . . . 2,1 126,21 

EVI GI AIESTOTEELCI 

Anal pr. À 1 p.24*17. . . 29,14 De gen. et corr. 

Av 197p 35821-1952 1024 B3 p.330225.30 . . 13,22 15,6 
Phys. A4 p.216330. . . . 124,11 Metaph. Α 6 p. 987520sq. . 94,15 

ἘΠῚ p.224:31. . . . 146,9 ACIO p. 2025411 - 2 9.24 
p.224»8 . . . . 133,18 Eth. Nie. Α 4 p. 1096324 . . 96,13 
p.22533 . . . . 29,16 Rhet. I 2p.140531 . . 88,7 

Z10 p.241331. . . . 86,20 Poét. ὁ. 22 p. 1458218 . . 105,17 

CORRIGENDA ET ADDENDA. 

. 12,11 legas βεβήλοις 

. 28,9 post ταῦτα inseri 7 recte iussit Kalbfleisch 

. 91,28 l. εἰ pro ἐν 

. 99,1 1. ἐπιδέχεται 

(8,20 1]. δεχτιχός 

. 87,8 1. προφοριχός 

. 92,16 98,13. 29. corrigas ἐναργείας et addas notam: ἐναργείας scripsi: ἐνεργείας M ἘΠ - τὰ τι, ΓΕ M 
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